50 TINTEN
HEMELS BLAUW
Verhalen over de liefde van God
Bijbelteksten met tekst en afbeeldingen
van Luus Verheijen

Verhaal 20
De Geestelijke Wereld,
Ontmoetingen!

Waar luistert u eigenlijk naar?
2015
…schenk aandacht aan alles
wat waar is, alles wat edel is,
alles wat rechtvaardig is,
alles wat liefelijk is, alles wat
eervol is…
(Filippenzen 4:8)
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Hoofdstuk 1
INLEIDING
Het gaat in dit verhaal over hoogte- en dieptepunten
m.b.t. ontmoetingen in de geestelijke wereld. Dit is een
persoonlijk verhaal, over onderwerpen, waarover volgens
mij te weinig wordt gesproken.
Vernieuwing
Het schilderij op pagina 1 gaat over “boven jezelf uitstijgen”.
Luisteren naar de juiste dingen. Een schaal met wierook is
een symbool voor gebed dat naar de hemel opstijgt.
Met behulp van gebed komen we dicht bij God en zo kunnen
we een andere levenshouding verwerven. Dat is soms
moeilijk, maar ook heel leuk hoor!
21…Door Jezus wordt duidelijk 22dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat
aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23dat uw geest en
uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24en dat
u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil
geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
(Efeziërs 4:21-24)
Dit verhaal is geschreven vanuit de hier volgende wereldvisie,
die ik in de Bijbel heb gevonden. Hoe dichter wij leven bij God,
hoe meer ook de geestelijke wereld een rol gaat spelen in
ons leven.
Wereldvisie
Er is een natuurlijke wereld en een geestelijke wereld.
De geestelijke wereld wordt ook wel spirituele wereld genoemd.
10Ten

slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn
macht. 11Trek de wapenrusting van God aan om stand te
kunnen houden tegen de listen van de duivel.
12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse
vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis,
tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
13Neem daarom de wapens van God op om weerstand te bieden
op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen
houden. (Efeziërs 6:10-13)
De wapens van God
14Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen,
de gerechtigheid als harnas om uw borst,
15de inzet voor het evangelie van de vrede
als sandalen aan uw voeten,
16en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle
brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.
17Draag als helm de verlossing
en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
(Efeziërs 6:14-17)
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Hoofdstuk 2
STORING
Beproeving
Het is een tijd van zware beproeving nu voor mij.
Door geesten die me storen… Het is van de ene beproeving
naar de volgende. En veel dingen rechtstreeks door de boze.
Men denkt soms dat je, als je tot bekering bent gekomen,
geen storing meer zou meemaken. Maar juist degenen, die
veel dingen doen die Jezus aan hen vraagt, kunnen daar
last van hebben.
De boze wil voorkomen dat zij goede resultaten behalen voor
Jezus. Vooral als iemand aan evangelisatie doet. Of vóór de
start van een nieuw seizoen, in het Plan dat God voor iemand
heeft.
Voorbeelden van negatieve storing
Storing door:
- Dolende zielen, die wel of niet door satan worden gebruikt.
- Mensen die zich op eigen kracht in de geestelijke wereld
begeven om iemand te kwetsen of om macht te hebben.
- Mensen die een demon achter zich hebben staan en doen
wat die zegt.
- Demonen.
- Satan zelf.
Ik klaagde bij God over zoveel storing…
OEFENING BAART KUNST, zegt God.
Ja dat is natuurlijk zo, en de taak die ik van God heb gekregen
gaat over het redden van mensen, die storing vanuit de geestelijke wereld ervaren. Daar krijg ik nu veel meer ervaring mee.
En ik hoop, dat het Plan van God voor mij binnenkort van start
gaat. Het is belangrijk voor 100% op God te vertrouwen.
God, ik weet dat u altijd bij mij bent. Vader, Jezus en Heilige
Geest…
… ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan
wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader
en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.
(Johannes 14:23)
Dingen van het verleden opruimen
2012 (Zie ook verhaal nr. 13)
Op de dag dat ik Jezus in mijn hart heb gevraagd kreeg
ik vreselijk last van demonen. Ik wist helemaal niet wat ik
moest doen…
Ik ging uiteindelijk zingen, een lied van Hillsong:
Mighty to save. Ik kende helemaal de tekst niet goed
maar ik bleef toch zingen totdat Jezus is gekomen…
https://youtu.be/GEAcs2B-kNc
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Tijdens de bevrijding en genezing van mijn grenzen kreeg
ik een gevoel van tintelingen, alsof hij de plaatsen die gerepareerd werden naging. Een zachte vriendelijke prikkeling,
heel kort.
Sindsdien is dat voor mij een signaal, dat Jezus erbij is en een
gedachte van mij wil bevestigen. Waardoor ik kan weten of iets
juist is.
Als het niet juist is laat hij me schudden of rillen, dat leerde
ik later.

EEN NARE STORING
03-10-20.
“Heer, geeft u mij inzicht in de dingen, ook in de dingen
van de nacht,” vroeg ik.
Droom
“Ik lag thuis uit te rusten, ik had veel te veel gedaan.
Toen bedacht ik, dat ik nog een filmpje weg moest brengen
en ging op pad. Ik ben ergens op straat in elkaar gezakt en
drie mensen hebben me mee naar huis genomen en me
daar misbruikt.
Ik weet niet hoe ik later ben thuisgekomen en ik heb nooit
iemand iets verteld. Ik schaamde me zo.”
Terwijl ik dit aan het vertellen ben word ik wakker en realiseer
ik me dat ik het zelf vertel. Ik weet niets van zoiets.
In Naam van Jezus stuur ik weg de drie mensen en zij mogen
nooit meer terugkomen! In Naam van Jezus! Onder het bloed
van Jezus ben ik veilig in het licht van God!
Christenen spreken vaak over het bloed van Jezus.
De dag dat Jezus het laatste avondmaal had met de Apostelen,
was op een Joodse feestdag. Pasen. Daar wordt jaarlijks
herdacht, dat men vroeger in Egypte een lam moest slachten,
het bloed aan de deurpost moest doen, zodat de engel des
doods aan de deur voorbij zou gaan. De oudste zonen moesten
sterven. Maar zo werden zij gespaard.
Bij het laatste avondmaal is Jezus het lam dat de dood
overwon. Onder het bloed van Jezus ben je dus veilig voor de
engel des doods…
Dit is wel een heel vreemde droom, zou het me echt zijn
overkomen?
Ik weet daar nu niets van. Maar in ieder geval heb ik gebeden
en ik ben nu van die nare ervaring bevrijd. In Naam van Jezus
wijd ik me toe aan de Heilige Geest.
Ik ben blij dat het nu weg is. Of nou ja, blij is een te groot woord;
tevreden... Ik vind het heerlijk om nu veilig in mijn bed te zijn in
Gods vrede. Hij is natuurlijk een betere therapeut dan wie dan
ook! Dan komt er in me op: Een deel van het Onze Vader:
...en vergeef ons onze schuld zoals wij ook aan anderen hun
schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring en verlos ons van
het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
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Vergeven
Dit is essentieel om iets goed te kunnen verwerken. Anders
kweken wij bitterheid in ons hart, waarmee we niet die ander
treffen, maar onszelf.
Ik heb de drie mensen vergeven en het bij God neergelegd.
Dat is heel belangrijk. God zal rechtspreken. Dat hoef ik niet
te doen. Nu kan ik het loslaten. En dan blijft er in mijn ziel
niks achter van de narigheid.
8Stel,

voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met
alle mensen in vrede te leven. 19Neem geen wraak, geliefde
broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er
staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te
nemen, ik zal vergelden.’ 20Maar ‘als uw vijand honger heeft,
geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te
drinken.
(Romeinen 12:18-19)
Ik heb vroeger vaak gehoord: ”Je moet het een plekje geven.”
Maar ik kon geen plekje vinden. Ik vond het zó raar! Nu weet
ik het wel, het beste plekje is bij God.
MIJN VREDE GEEF IK U ZOALS DE WERELD DIE NIET
GEVEN KAN. MAAK JE NIET ONGERUST EN VERLIES
DE MOED NIET.
Dat zegt Jezus nu. Het is een Bijbeltekst.
(Johannes 14:27)
07-11-20.
De laatste week moest ik steeds aan een bepaald jurkje
denken, dat me heel goed stond. Ik heb het blijkbaar ooit
weggedaan. Ik snapte niet waarom, maar nu denk ik dat ik
dat toen, met de drie, aan gehad zal hebben.
Veel tintelingen. Jezus zegt dat dat klopt. Dan is dat van die
droom me dus ook echt overkomen. Misschien was het jurkje
na het misbruik wel stuk…
Ik voel me onveilig in een jurk. Niet vreemd dus, dat ik daarna
nooit meer een jurk gedragen heb. Maar de oorzaak daarvan
is nu dus duidelijk. Dat is mooi.
17-12-20.
Er is een herinnering boven gekomen over het misbruik door
de drie. Ik sta met het jurkje aan op de overloop in het huis in
Amersfoort, waar ik op kamers woonde. Ik sta te twijfelen of
ik bij mijn vrienden aan zal kloppen. Ik voel me vreselijk het is
zo erg, eigenlijk wel het ergste wat me ooit is overkomen…
Tintelingen, helemaal. Dus Jezus is het helemaal met me
eens. Ik heb niet aangeklopt… Het moet wel heel verschrikkelijk
zijn geweest, als het nog erger is als de keren die ik voor die tijd
misbruikt ben.
Vandaar dat ik me op het moment heel verdrietig voel, hoewel
ik net goed bericht heb gehad over de MRI van vorige week.
Alles is goed. De borsten, de klieren en de longen.
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05-01-21
God, als het beter is dat ik meer weet van de drie dan wil ik dat
wel hoor.
Droom
Nu herinner ik me een droom. Een dikke man, 70 jaar of zo
komt op me af lopen en laat onder het lopen zijn broeken
zakken en stapt eruit. Hij vindt dat ie nu aan de beurt is…
Dan word ik wakker…
Ik weet dat ik in die droom erg boos op hem was. Toen ik het in
het echt beleefde heb ik misschien niet gereageerd. Ik kon toch
niet op tegen de drie…
Nu tintelingen. Jezus is erbij. Het is toch moeilijk deze man te
vergeven. Ik had de drie vergeven dacht ik. Maar blijkbaar werkt
het niet zo goed als je geen beeld hebt van degene die je
bedoelt. Het is moeilijk deze man te vergeven. Hoe kan iemand
zoiets doen! Het is natuurlijk door Satan he, het geeft hem een
gevoel van macht. Tinteling, Jezus is het met me eens.
Och ik krijg er wel buikpijn van maar toch voelt dit goed. Iets
waarover je niks voor je ziet kun je moeilijker verwerken
denk ik.

EEN FIJNE ONTMOETING
Ach ik moet nu denken aan het visioen van 16-07-19.
Ik ben zwanger en Mark raakt mijn buik aan, die al best dik is.
Hij heeft al zóveel liefde voor het kindje!
Dank u God! Dus ik zal echt zelf een kindje dragen. Daar
heb ik nooit eerder iets over gezien. En: ik heb dat nooit
gehad, iemand die zoveel liefde geeft.
Het is goed me op de toekomst te richten nu en niet op het
verleden...
HET IS VOORBIJ LUUS hoor ik troostend van een lage stem,
die veel autoriteit uitstraalt. Misschien is dat de Vader.
Het is klaar. De deur is nu open voor wat God belangrijk vindt
dat ik hoor of zie vanuit de geestelijke wereld. Dat blijkt wel.
Mark is nu mijn Alles! Voor Altijd! Wat mensen betreft dan.
ZO IS HET, zegt de Heilige Geest.
NIEMAND NEEMT U UW WEG UIT HANDEN,
heeft de Heer gezegd.

BEVRIEZEN
In de droom over de drie vertelde ik het gebeurde als een
toeschouwer. ik voelde er niks bij maar het is wel in de
Ik-vorm. Geen emotie hebben bij een nare ervaring wordt
ook wel bevriezen genoemd. Daar heb ik nog wel eens last
van. Bij het verbreken van bevriezing komt de pijn aan het
licht. Lijden hoort bij het leven. Jezus heeft ook veel
geleden.
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Pijnlijn
2020
Ik vroeg aan God: God mag
ik altijd in de rust zijn met U...
En toen voelde ik een soort
pijnlijn tussen de twee hersenhelften. Die werd weggenomen.
Connectie hersteld zoals die
hoort te zijn.

Pijnlijn
Lijden in gehoorzaamheid en nederigheid; dit past bij de
tekening pijnlijn. Wie niet heeft geleden kan ook geen diepe
vreugde voelen. Het leven bestaat uit tegenstellingen.
In stilte de test doorstaan, dat ziet u ook op de tekening.
Overgave, niet eigenwijs zijn. Een goede wisselwerking tussen
beide kanten van onze hersenen is ook belangrijk. We kunnen
een helm op hebben tegen de boze, maar ook een open hart
voor het goede. Maar bij kwetsbaarheid loopt een mens de
kans een gebroken hart op te lopen.
Ik zou mensen aanraden kwetsuren voor lief te nemen, een
flinke bult, een beschadigd hart, is altijd nog beter als een
bevroren hart.
“Bevriezen” is misschien in een noodsituatie een goede optie,
maar het moet geen blijvend automatisme worden.
Bevriezen is: niet aangaan wat realiteit is van dit moment.
Blijven staan in plaats van te strijden. Gevoel ontkennen omdat
het te pijnlijk is. Het komt veel voor bij mensen die vroeger iets
ergs hebben meegemaakt.
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Maar op den duur is geestelijke volwassenheid belangrijk.
En zo nodig: strijden voor de goede zaak. Ook in ons geloof
moeten we volwassen worden. God helpt daarbij om het
stap voor stap te doen. Ieder op zijn eigen manier. Zodat
de bevroren pijnlijn tot levend water wordt met behulp van
de Heer. Levend water heeft helende kracht. Iets wat we
dan weer door mogen geven aan anderen. Zo bouwen we
elkaar op. In wisselwerking. Niet door kritiek geven maar
door begrip, meeleven met de ander.
En als we een oprecht inzicht hebben over iets verkeerds van
een ander en we zeggen het niet tegen diegene, dat is ook
een vorm van bevriezen. Het is niet goed en verwart ons hart.
De waarheid moet soms, in liefde, gezegd worden.
Volwassenheid…
Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik
als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen
ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.
(1 Korintiërs 13:11)
Broeders en zusters, wees in uw denken niet als kinderen.
Wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken
volwassen.
(1 Korintiërs 14:20)
13Wie

melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet
van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid.
14Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door
ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken
tussen goed en kwaad.
(Hebreeën 5:13)
Gaven van de Geest
8
Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid
geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen
van kennis;
9
de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander
de gave om te genezen.
10
En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten,
om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van
de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te
leggen wat daar de betekenis van is.
11
Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest,
die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. ...
(1 Korintiërs 12:8-11.)
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Kracht
2014

Hoofdstuk 3
MEER NARIGHEID
Seks
Een seksgeest, ik voel een aanraking. Dat is heel vervelend.
Soms weet ik wie het is die me benadert. Soms niet. Ik wil
absoluut rein blijven; volgens Gods wil leven. Dat heb ik
beloofd.
“Het màg niet van God. Alleen als je getrouwd bent en dan
moet je het wel eerst vragen!” Heb ik gezegd. “En de Leeuw
van Juda beschermt mij.”
Ook heb ik gezongen: Ik weet wie voor mij uitgaat…
Opwekking nr.760 https://youtu.be/KIpPx3SVKOw
MIJN VREDE GEEF IK U, zegt Jezus als ik de seks-geest
heb weggestuurd. Jezus is de basis voor succes!
Misbruik
En net kwam er weer een die mij aanraakte. “Is dit misbruik?”
vroeg hij… “Ja dit is misbruik! Gá wèg! Anders vraag ik Jezus
of hij zijn leger stuurt hoor!” Dat hielp goed.
Gelukkig ben ik bij de Vader, Jezus en de Heilige Geest.
U omvat mij helemaal, dan ben ik helemaal veilig! Dank u God!
Maar blijkbaar moet je zo nodig wel zelf het gevecht aangaan.
God geeft ons de kracht hiervoor.
Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in
mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende.
In mijn zwakheid ben ik sterk.
(2 Korintiërs 12:10)
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VECHTEN DOOR MIDDEL VAN BIDDEN
Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u
bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
(Efeziërs 6:18)
6Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit
de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie
Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
7Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voort prevelen
zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan
woorden verhoord zullen worden. 8Doe hen niet na! Jullie
Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie
het hem vragen. (Matteüs 6:6-8)
De hier volgende gebeden, daar heb ik zelf veel baat bij
gehad. En ik heb een doosje met allemaal kaartjes van
verhoorde gebeden! Er zitten er nu 11 in, maar er zijn wel meer
dingen gebeurd die ik nog niet op een kaartje heb geschreven.
Toen ik ziek was heeft God vaak de pijn weggenomen.
Avondgebed om storing in de nacht tegen te gaan:
God wat de geestelijke wereld betreft, wil ik enkel horen,
zien, voelen en weten wat u voor mij belangrijk vindt.
En dat zal ik aanvaarden in Naam van Jezus.
Gebed om een geest kwijt te raken:
Het is het beste dit met open ogen te bidden.
Verzakingsgebed
In Naam van Jezus verzaak ik aan de negatieve geest
van … (Omschrijf wat voor geest je bedoelt. Het is
belangrijk niet vaag te bidden, maar heel precies te
omschrijven. Maar een gebed hoeft niet lang te zijn.)
Toewijdingsgebed
Ik wijd mij toe aan de Heilige Geest in Naam van Jezus.
Deze gebeden kun je bidden net zolang als nodig is.
Tot je rust voelt.
Een nare geest negeren:
Dingen met nare geesten daar hoef ik niks mee.
GEWOON BIJ GOD NEERLEGGEN, zegt de Heilige
Geest.
De boze wegsturen:
Laat de listen van de duivel naar hemzelf terugkeren.
In Naam van Jezus. Amen. (zo is het)
Vervelende storingen van de boze voorkomen
God, wat de geestelijke wereld betreft, wil ik graag
openstaan voor wat u wilt. En niet voor wat de boze
mij wil berichten. In Naam van Jezus! Amen!
Dank U!
Pijn wegsturen
Herhalen tot de pijn weg is: Stop, ga uit mij weg!
In naam van Jezus!
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Hoofdstuk 4
GEESTELIJKE BANDEN
We mogen niet op eigen initiatief de geestelijke wereld
betreden, dat heeft God niet voor niks zo ingesteld.
We kunnen daar erg beschadigd door raken. Wanneer we
argeloos in banden verstrikt raken, waar we geen weet
van hebben.
Als God ons iets laat zien in de andere wereld, dan is
dat heel anders. Dan brengt hij je ergens en hij is erbij om
je te beschermen.
Er zijn natuurlijk ook goede geestelijke banden. Die met
God de Vader, Jezus en de Heilige Geest natuurlijk!
Of de zielsverbondenheid, die tussen partners, vrienden
of familieleden kan bestaan. Volgens mij is het ook daarbij
niet goed om op eigen kracht in de geestelijke wereld
naar de ander te gaan. Met God kan het wel!
Wat bedoelt Jezus hier?
Jezus zegt:
27Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.
28En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar
begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.”
(Matteüs 5:27-28)
Maar waarom zegt Jezus dat? Denken mensen daar wel over
na? Uw gedachte kan via de geestelijke wereld bij het doelwit
terecht komen, die dan mogelijk misbruik ervaart! Het is een
geestelijke band, die men via zijn gedachten maakt!
“DE BANDEN VERBREKEN!” Zegt God. Ja, gelukkig kunnen
we in Naam van Jezus dergelijke banden verbreken.
Volgens mij is het nogal een taboe om over vers 28 te spreken.
Ik heb alleen maar gemerkt dat er niet over wordt gesproken
of lacherig wordt gedaan. “Zoiets van nou ja zeg, als je ook al
niet mag kijken of denken!”
Ik hoop dat mannen er onder elkaar wel serieus over spreken.
Want het is beslist een ernstige zaak. Het is misbruik en de
vrouw in kwestie kan zich aangeraakt voelen. En dan weet ze
vaak niet wie het is! Dat kan heel eng zijn! Het geeft een heel
onveilig gevoel. Ook als je wel weet wie het is, is het naar,
om dergelijke banden te hebben, vind ik.
9Weet

u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan
het koninkrijk van God? Vergis u niet.
Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, 10dieven noch geldwolven,
dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan
het koninkrijk van God.
11Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd,
u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam
van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.
(1 Korintiërs 6:9-11)

11

Porno
De boze heeft er bijzonder veel plezier in als hij iemand
verslaafd kan maken aan seks. Mensen denken vaak, dat het
niet zo erg is als er geen fysiek contact is. Maar het is een
blijvende geestelijke band, waar iemand zich gelukkig wel vrij
van kan maken. U kunt bidden: In Naam van Jezus verbreek
ik de band met …
Ik denk dat veel mannen zich niet bewust zijn van wat ze
aanrichten, door kijken naar porno en door zelfbevrediging
waarbij aan iemand gedacht wordt. En dat ze erg zouden
schrikken als ze dat gaan begrijpen.
Maar zoals Jezus ook zei: “Een fout is niet altijd een zonde.
Als je niet weet dat het een fout is, is het geen zonde. Het is
wel een zonde, als je weet dat het fout is en je doet het toch…
En Jezus zal altijd vergeving schenken, als iemand schuld
belijdt. Het kan ook nodig zijn, schuld te belijden naar het
slachtoffer toe.
Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot
de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig
en trouw, en tot vergeving bereid. (Joël 2:13)
Als ik schrijf over mannen en jongens kan het ook best zijn dat
zoiets bij een meisje of vrouw speelt hoor. En als ik spreek over
een probleem bij een meisje, wil dat niet zeggen dat geen
enkele jongen of man daar last van heeft.
17Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest.
18Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een
mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht
pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. 19Of weet u niet dat uw
lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en
die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van
uzelf bent? (1 Korintiërs 6:17-19)
Jongens
Worden jongens over deze dingen wel bijtijds ingelicht?
Anders kan het zijn dat een jongen al een seks-verslaving heeft
opgelopen, voor iemand er tegen hem over heeft gesproken.
En daar kom je niet zomaar vanaf. Ik hoop zó dat ouders hier
goed op letten!
Er gaat natuurlijk ook allerlei verkeerde informatie rond over
seksualiteit. Zo van: Ach, zelfbevrediging hoort er gewoon bij,
het is jezelf ontdekken. Daardoor kan iemand argeloos in een
seksverslaving terechtkomen. En degene aan wie hij bij zijn
activiteiten denkt kan zich aangeraakt voelen.
Meisjes
Meisjes hebben nog een andere waarschuwing nodig. Meisjes
die zich aangeraakt voelen terwijl ze zelf niets doen, of aan
seks denken, kunnen dat eerst als prettig en bijzonder ervaren,
waardoor ze juist naar het verkeerde pad worden getrokken
en zelf op zoek gaan. Als je dicht bij God bent zal je vast horen
dat hij je waarschuwt. Luister daar naar…LET OP REINHEID!
heeft hij mij gezegd.
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En ook: JE WEET TOCH WEL DAT JE ERNA ALTIJD HEEL
VERDRIETIG BENT… Dat heeft me erg geholpen.
Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je: wek de liefde
niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil.
(Hooglied 8:4)
De wereld leert mensen ook een verkeerde aandacht voor
uiterlijkheden aan. Daardoor kunnen veel mensen niet
accepteren hoe ze geboren zijn. Maar God heeft er een
plan mee, met hoe je gemaakt bent. Je bent precies goed!
HEER, u kent mij u doorgrondt mij 2u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten. 3Ga ik op weg of rust ik
uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.
13U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik
van mijn moeder. 14Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van
mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 15Toen ik in het
verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van
de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim.
16Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw
boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak
er niet één. (Psalmen 139:1-16)

Drievoudig Snoer
2018
Jezus wordt wel de leeuw van
Juda genoemd.
Toen zei een van de oudsten
tegen mij: wees niet verdrietig.
Want de leeuw uit de stam van
Juda, de telg van David, heeft
de overwinning behaald.
(Openbaringen 5:5)
Wij samen met de Leeuw van
Juda. Nou dat is vast een heel
stevig koord!
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DRIEVOUDIG SNOER
Jezus vertelt het volgende:
“Hebt u niet gelezen dat de Schepper hen van het begin af
gemaakt heeft als man en vrouw en dat hij zei: Daarom
verlaat een man zijn vader en moeder om zich te hechten aan
zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Zij zijn dus niet langer
twee, maar één.” (Matteüs 19:4-6)
In het huwelijk gaat het niet om bevrediging krijgen, maar
om eenheid, liefde geven, zoals de liefde van God is.
“De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen
afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is
niet grof en zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent
het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over onrecht maar
vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles hoopt
ze in alles volhardt ze.” (1 Korintiërs 13:4-7)
Als volgelingen van Jezus staan we samen sterk. En een echt
christelijk huwelijk is een enorm sterke verbintenis.
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben
bij hun zwoegen. Want, indien zij vallen, dan richt de een de
ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een
metgezel hem opricht! Ook indien er twee neder liggen, zullen
zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden?
Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem
kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet
spoedig verbroken. (Prediker 4:9-12)
Een drievoudig snoer is een koord dat van drie strengen koord
wordt gemaakt. Zelfs als er twee daarvan breken blijft het nog
heel. Het huwelijk van een man en een vrouw samen met Jezus
is een drievoudig snoer.
Seks binnen het huwelijk is dus de enige vorm van seks die
door God is goedgekeurd. En dat is niet voor niks zo, zoals u
hiervoor hebt kunnen lezen. En, een christelijk huwelijk gaat
niet alleen over twee mensen. Het is een drievoudig snoer.
Samen met de Leeuw van Juda staan wij sterk, heel sterk!
Zo’n huwelijk hoop ik echt nog mee te maken.
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Hoofdstuk 5
VEILIG ZIJN
Dromen en visioenen
God brengt ons soms op heel bijzondere plaatsen!
En met hem zijn we natuurlijk veilig!
Droom
2014

In een droom ben ik in de Hemel geweest. En daar heb ik toen
Bram gezien, onze zoon die nog komen zal.
Ik werd zo ongelofelijk stralend wakker! Zo heb ik nooit eerder
gestraald!
Ik mocht laatst in een droom een brief zien die Mark had
geschreven. “Laten we bidden, dat Gods zonnestralen van het
huis een huis van vrede zal maken, waarin gehoorzaamheid
en liefde heersen…” Mooi hè…
Maar soms gaat de angst overheersen. Laatst wilde ik
volkomen afgeschermd zijn van alle storingen.
“Ik heb een helm op tegen storingen in mijn hoofd! De helm van
de verlossing! Onder het bloed van Jezus ben ik veilig in het
licht van God,” zei ik. Dat leek mij ook goed te kloppen met wat
in Efeziërs 6:17 staat: Draag als helm de verlossing en als
zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
“Nu kan ik nooit meer dalen op je hoofd,” zegt een jonge geest
verdrietig… “Dat wil ik zo,” zeg ik: “Gá wèg!” Als je niet van
God komt! Als God het goed vindt mag je wel komen.
Er waren al zoveel slechte geesten langsgekomen dat ik
eigenlijk meteen aan het wegsturen begon.
Dat is niet goed. Ik moet zelf mijn grenzen bepalen. Laat het
goede binnen en zet het kwade buiten! Ik wil toch ook graag
van Mark blijven horen en zien…
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…schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is,
alles wat rechtvaardig is, alles wat liefelijk is, alles wat
eervol is.
(Filippenzen 4:8)

Kinderen
27-09-20
God, de geest van “nooit meer dalen”, is dat een goede geest?
JE KINDEREN ZULLEN BIJ JE TERUGKOMEN zegt God
Dit heeft God al vaker via een Bijbeltekst laten weten.

Meidje
2018

05-12-16
Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen,
geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen
(Marcus 11:24)
07-04-17
Ik vroeg: God wilt u dat ik nog een baan krijg?
Ik vergeet jou nooit… Je muren staan mij steeds voor ogen.
Je kinderen haasten zich terug naar huis. Je dacht dat je je
kinderen verloren had. Ikzelf zal je kinderen redden.
(Jesaja 49:15-25)
Geen baan dus. Kinderen!
En hij zei: NIEMAND NEEMT U UW WEG UIT HANDEN
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Ik heb het stemmetje van “dalen op je hoofd” ook vaker
gehoord. Dus dat is Jilly, Bram of Meis… Ik ben heel blij dat
het een van de kindjes is!
God het spijt me heel erg als ik te snel reageer met wegsturen.
Dat komt uit angst dat het weer van de boze zal zijn.
Sorry Lieverdje, je mag wel dalen op mijn hoofd, als God het
goed vindt! Tintelingen! Dus ik weet: Jezus vindt het goed!
En ik weet wel dat ik nergens bang voor hoef te zijn.
DE VADER EN JEZUS BESCHERMEN JE
Dat zei de Heilige Geest al toen ik hem voor het eerst
ontmoette in 2013.
Ik houd me stevig vast aan wat God me liet weten.
Joyce Meyer zegt: “bij twijfel zeg ik tegen mezelf: God is ermee
bezig! Wees tevreden, geniet van de reis. Bid met eenvoud,
geloof, oprechtheid, concentratie en geduld.”
De vogels van de hemel
Er zijn hier heel veel vogels. Allerlei soorten. Ik geniet dagelijks
van hun gezelschap. De kauwtjes zijn mijn vriendjes. Ik hoor ze
soms ook spreken. Er zijn wel meer mensen die vogels horen
spreken hoor.
Vogels hebben volgens de Bijbel de taak aan God bericht
te doen over ons. Over hoe we denken en spreken.
20Maar vervloek de koning zelfs niet in gedachte en de rijke
zelfs niet in je slaapvertrek, want de vogels van de hemel
zeggen het voort, hun vleugels brengen je woorden verder.
(Prediker 10:20)
Ik denk dat vogels ons ook bericht van God kunnen brengen.
Er waren eens vogels heel mooi aan het zingen. En toen was
er een stemmetje dat iets heel moois zei. Wat het zei weet ik
helaas niet meer. Ik dacht dat het een vogel was die sprak.
En toen was het stil en ik zei: ”Ga maar weer lekker zingen”
Toen hoorde ik heel verdrietig: “Ik kan niet zingen!” “Dat geeft
toch niet” zei ik, “je hebt heel mooi gesproken!”
Ik denk nu, dat dit ook een van de kindjes moet zijn geweest.
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Hoofdstuk 6
GRENZEN
Als ik niet weet of een geest die ik hoor goed is, dan vraag ik:
”God is dit van u?” En als het niet van God is gaat het dan weg.
Maar ik moet wel zelf mijn grenzen bewaken.
Bescherm je hart en bewaak je grenzen. Wat erin en uit gaat
bepaal je zelf. Laat het goede binnen en zet het kwade buiten.
Je hoeft niet met iedereen om te gaan. Iemand waar je energie
bij wegvloeit is ongezond voor je. Het is belangrijk te weten wat
wel en wat niet van God komt. Jezus leert me het onderscheid
te maken. Er zijn vele gaven van de Heilige Geest en dit is er
een van. Een tijdje geleden heb ik de Heilige Geest gevraagd
om deze gave. En nu krijg ik er duidelijk les in.

ICHTHUS
2020
Dit is van oorsprong een
Oudgrieks woord dat in
het Christendom een
symbolische waarde heeft
gekregen. In de letters van
dit woord zagen de vroege
christenen de kern van de
Bijbelse boodschap.
(Wikipedia)

Men mag alles vragen aan de Heer. Maar bedenk wel: aan
wie God veel heeft gegeven, van diegene zal ook veel worden
verwacht…

ICHTHUS
Op cursus bij de Heilige Geest. Met zachte hand
terechtgewezen… Dat zie je in de bovenstaande tekening.
Je mag best fouten maken hoor. Gewoon doorgaan. Als je
geen fouten durft te maken zal je weinig leren.
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Er is heel wat gaande in de vis, om onderscheidingsvermogen
aan te leren. En de vis is trots dat we bij hem samenkomen!
De vis is het symbool van het Christelijk geloof. Vis =
ICHTHUS (in het Grieks). Elke letter hiervan heeft een
betekenis en zo komt men tot: “Jezus Christus, Gods Zoon,
Verlosser.” Het symbool van de vis wordt ook wel vaak gebruikt
als men zonder woorden wil laten weten dat men Christen is. Bij
voorbeeld tijdens vervolging.
Men vindt het overleg in ICHTHUS maar met vreemde
personen, denk ik. Maar ik zit te schudden. Jezus vindt dat
helemaal niet! Hij vindt de Heilige Geest, die er een vogel van
de hemel heeft bijgehaald, samen met mij, helemaal geen
vreemde combinatie. Hij wil daarbij zijn. Vandaar het kruis van
Jezus in ons midden.
8Aan

de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid
geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen
van kennis; 9de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de
ander de gave om te genezen. 10En weer anderen de kracht om
wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden
wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal
te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.
11Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest,
die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. ...
(1 Korintiërs 12:8-11)
Ondertussen is de Heilige Geest ook bezig met een lijdende
gelovige, die terneergeslagen is, om hem nieuwe energie te
geven. Behalve trooster, is hij ook mijn leraar en mijn manager.
Jezus zegt:
26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie
namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in
herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
(Johannes 14:26)
Een weten, dat we veilig zijn onder het bloed van Christus,
geeft moed om te strijden voor de goede zaak.
Maar strijden hoeft niet altijd met geweld gepaard te gaan.
27Tot

jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief,
wees goed voor wie jullie haten, 28zegen wie jullie vervloeken,
bid voor wie jullie slecht behandelen.
31Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen
38Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden
toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt,
zal ook voor jullie worden gebruikt.’
(Lucas 6:27, 28, 31, 38)

VERLEDEN
Vader, Jezus en Heilige Geest, wilt u de banden met mijn foute
contacten van vroeger in de geestelijke wereld verbreken
alstublieft? In Naam van Jezus! Amen.
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Visioen
Een vrouw komt aanlopen en zegt een spreuk. Ik weet
niet wat dat is. Het voelt niet goed. Misschien een vloek...
Die vrouw, ik verbreek de band met haar in Naam van Jezus!
Onder het bloed van Jezus, ben ik veilig in het licht van God.
Visioen
Bennie en ik zitten naast elkaar met een bordje eten aan tafel.
(We zijn ongeveer 4 jaar. Bennie was toen mijn buur-vriendje,
zijn ouders hadden een hotel. Dit was in het hotel.)
Een grote mijnheer in zwart pak spreekt onbegrijpelijke taal.
Het is eng.
Ik verbreek de band met die man. In Naam van Jezus!
Onder het bloed van Jezus, ben ik veilig in het licht van God.

TOEKOMST

Toekomst
2019
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Onze toekomst, daar moeten we wel zelf wat aan doen.
God wil dat wij hem laten merken, dat we eraan willen werken.
Hij zal wel duidelijk maken, hoe we dat mogen doen. Misschien
is het belangrijk ergens heen te gaan. Of het kan zijn, dat God
wil dat we met iemand spreken. Dat ziet u in de tekening met
de pijl.
Vervloeking
Misschien moeten we ook onszelf toespreken.
Bijvoorbeeld, als we vaak slecht denken en spreken over
onszelf… Dat wordt ook wel jezelf vervloeken genoemd.
Dan staan we Gods plan in de weg.
Zulke dingen had ik wel, maar daar was ik me niet bewust van.
Het is best moeilijk af te leren. Maar dat hoeven we ook niet
alleen op te kunnen lossen!
Met onze tong schrijven we op de bladzijden van ons hart en in
de harten van de mensen om ons heen. Woorden in de vorm
van (zelf)vervloekingen mogen herroepen en ontkracht worden
in Naam van Jezus. Elke vervloeking, die op de bladzijden van
ons hart staat, wordt door Jezus weggewassen. Uitgewist door
het bloed van de Heer Jezus! Daarom zie je ook een kruis en
bloed in deze tekening.
Dan kunnen we zelf zeggen, net als de schrijver van Psalm 45:
Mijn tong is een pen van een vaardig schrijver.
Mijn hart brengt een goed woord voort…
(Psalmen 45:2 (HSV)
Woorden hebben scheppende kracht!
Roofbouw
Dat is bijvoorbeeld als iemand u vele gedachten stuurt,
die lijken op die van u, over wat u moet doen. Als u dan
dat allemaal doet, raakt u helemaal overwerkt…
Iets in uw hoofd wat niet van u is?
Niet in uw hart?
Stuur het terug naar afzender, in Naam van Jezus.
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
(Spreuken 4:23)
20-09-20.
De dag start met hoofdpijn. Ik bemerk een aanwezigheid;
De man zegt: "Wil je zus of zo, dit of dat?"
"Nee!" Zeg ik.
"Nu laat ik roofbouw plegen..."
"Ik wil dat niet! Gá wèg! Je mag geen roofbouw plegen op mij!”
Zeg ik beslist. “Ga terug naar waar je vandaan komt, in Naam
van Jezus! Ik hoef nergens bang voor te zijn, de Vader, Jezus
en de Heilige Geest zijn bij mij!”
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Dank u dat u bij mij woont!
MIJN VREDE GEEF IK U, WEES NIET ONGERUST
EN VERLIES DE MOED NIET. Dat zegt Jezus. Dank u!
"Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit...”
Dat is een prachtig lied van Hillsong.
https://youtu.be/8PuRklGzVbc
In Naam van Jezus wijd ik mij toe aan de Heilige Geest.
De kauwtjes zingen: "Dank je wel voor lekker!"
"Heel mooi gezongen jongens, dank je wel," zeg ik.
Waar luistert u eigenlijk naar?
…schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles
wat rechtvaardig is, alles wat liefelijk is, alles wat eervol is,
kortom, alles wat deugdzaam is en lof verdient.
(Filippenzen 4:8)
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Hoofdstuk 7
SLOT
Een echte volgeling
De tijden van nu zijn moeilijk voor veel mensen, maar een
echte volgeling van Jezus is wel te herkennen. Zij zijn zowel
zacht, als sterk. Samen met Jezus kunnen we immers alles
aan! In het boek Mischa staat dat als volgt:
En wat er van Jakob is overgebleven, te midden van machtige
volken, zal zijn als dauw die van de HEER komt, als regendruppels op het groen, dat niets verwacht van een mens en niet
naar mensenkinderen uitziet.
Wat er van Jakob is overgebleven, te midden van grote volken,
zal zijn als een machtige leeuw tussen het wild, als een leeuw
die de kudde binnendringt, een leeuw die vertrapt en
verscheurt, en er is niemand die hem tegenhoudt. Mogen je
aanvallers je kracht leren kennen, mogen je vijanden
worden vernietigd! (Micha 5:6-8)
Jezus zegt
27Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen
overspel.” 28En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw
kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met
haar gepleegd. (Matteüs 5:27-28)
Het gaat om wat in je hart is…
Het is belangrijk geen angst te hebben voor de mooie dingen
die God ons geeft via de geestelijke wereld. Maar misbruik
moet absoluut aan de kaak gesteld worden en worden
uitgebannen, toch?
Zo zie je maar: God heeft niet voor niks gezegd dat seks
thuishoort binnen het huwelijk. Dat is een veilige situatie.
Problemen met storing oplossen
Daar hebt u dus de volgende dingen over kunnen lezen.
Dat kan door:
- Toewijding aan God,
- bewust te zijn van een geestelijk leven,
- wegsturen in Naam van Jezus,
- vergeven en bij God neerleggen,
- banden verbreken in Naam van Jezus,
- vervloeking uitwissen door het bloed van Jezus!
En soms moet dat allemaal gebeuren.
Contact
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. (Matteüs 6:21)
In deze Corona-tijd missen veel mensen het contact met
anderen dat ze gewend waren. Veel mensen komen in een
depressie en gaan van alles uitproberen om “erbij” te horen.
Dat kan heel gevaarlijk zijn en iemand juist “over de rand “
duwen.
Open je hart niet voor ieder mens, probeer niet ieders
gunst te verwerven. (Sirach 8:19)
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U bent goed zoals u bent, we hoeven niet te zijn zoals iemand
anders. Idolen zijn als afgoden. Ze drijven ons weg van God.
Paulus zegt:
Omdat de mensen afgoden (idolen) volgen in plaats van God
24Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan
zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. 25Ze hebben de
waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en
aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet
worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.
(Romeinen 1:24-25)
Faam777.Hulpdienst
Ik weet dat veel kerken niet goed raad kunnen geven bij
negatieve storingen. Het is goed om bij een kerk te zijn, maar
nog belangrijker is het, om een levende relatie met God te
hebben.
Wie weet dat de Vader, Jezus en de Heilige Geest bij hem
wonen, zal altijd veilig zijn. Wat niet wil zeggen dat je geen
problemen zou hebben.
Op mijn website is de pagina Redding. Daar staan allerlei tips
op, voor mensen die storing ervaren vanuit de geestelijke
wereld.
Maar ook voor wie zoekt naar een levende relatie met God is
daar van alles te vinden. Zodat u niet in een “gat” valt als u de
juiste kerk nog niet hebt gevonden. Daar hoeft u ook niet
ongerust over te zijn. Zelf zoeken is natuurlijk niet verkeerd.
U kunt God dan ook vragen: ”God is deze kerk goed, of die…”
Op de juiste tijd zal God u leiden naar de kerk die hij geschikt
voor u vindt. Het kan ook zijn dat hij een tijdje zelf met u aan
de slag wil. Hij heeft immers een Plan voor ons leven!
Als u er zelf niet uitkomt kunt u ons altijd mailen. We kunnen
raad geven over storing, een gebed sturen dat u kunt
gebruiken, of u helpen een betere relatie met God op te
bouwen. U hoeft niet uw naam te vermelden. Verdere
informatie is op de website.
Iets om naar uit te kijken!
24Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon
verduisterd worden en de maan geen licht meer geven,
25de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten
zullen wankelen. 26Dan zal men de Mensenzoon zien komen
op de wolken, bekleed met grote macht en luister.
27Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen
uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van
de aarde tot het uiteinde van de hemel. (Marcus 13:24-27)
De mooiste ontmoeting van ons leven zal nog komen!
We zullen Jezus ontmoeten!
Tintelingen! Jezus kijkt er ook naar uit!
___________________________________________________
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