
EzElshorEn
Wie een oor heeft, die hore,  
wat de Geest tot de gemeenten zegt.
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 Voorwoord 

Het Woord uit liefde geleerd  

Voordat ik Jezus Christus echt leerde kennen, zat ik behoorlijk in de 
knoop want wat ik wilde, alsof mijn leven ervan afhing, kreeg ik niet 
voor elkaar. Moedeloos en uitgeput van deze hopeloze en uitzichtloze 
strijd, die ik niet bleek op te kunnen geven, keek ik op een avond om-
hoog en besefte ik dat ik er alleen echt niet uitkwam. Ik zag geen uit-
weg meer en viel ter plekke besluiteloos in slaap, zonder me te beseffen 
dat ik op dat moment aan het bidden was en mijn gebed gehoord en 
verhoord werd. Een paar dagen later drong dit tot mij door toen ik, via 
een goede vriend, iemand leerde kennen die mij, vol van Gods liefde, 
plotseling zei: ‘Rob, die liefde die je nu voelt, is niet echt afkomstig van 
mij maar van mijn beste vriend Jezus Christus. Hij wil je laten weten 
dat Hij wacht op jou.’   

Toen ik dit hoorde kon ik mijn oren niet echt geloven. Toch, die liefde 
die ik in mijn hart voelde, was echt. Vandaar dat ik ervoor koos om 
Hem, indien Hij echt zou bestaan, te ontmoeten. Na enige tijd en wat 
aarzelingen, volgde ik haar (de persoon die ik had ontmoet) in gebed 
en onderwijl ik mij richtte tot Jezus Christus, zei Hij mij het volgende: 
‘Rob, dat je boos op mij bent, dat weet Ik. Toch, loop niet langer weg 
van Mij!’ Ik voelde me overweldigd door Zijn Liefde en vroeg me af of 
het echt zo was dat ik van Jezus Christus wegliep! Het idee dat Hij die 
zoveel van mij bleek te houden, de veroorzaker was van mijn ellende, 
kon ik in ieder geval niet staande houden. Wel voelde ik opnieuw die 
pijn en aarzelde ik. Ik had al bijna mijn wandelschoenen weer aan toen 
ik mij besefte dat ik juist voor dit gevoel op de vlucht was, dat Ik Zijn 
aanwezigheid daarom niet verdragen kon. Vol berouw vroeg ik daarop 
de Here: ‘Here, waar ben ik dan al die tijd mee bezig?’ En Hij zei: ‘Rob, 
Ik houd van jou! Blijf niet hangen in die boosheid en die onschuld. Die 
zijn niet van jou. Zo ben je niet! Kom alsjeblieft weer thuis?’ Onder-
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wijl opende Hij mijn ogen voor de momenten waarop ik mijn naaste 
toeriep dat ik van haar hield, hopende dat zij in haar boosheid mijn 
onschuld inzag, totdat ik tenslotte zelf uit onmacht boos werd. Zo 
draaide satan en zijn overheden mij een rad voor de ogen en putte ik 
mijzelf, horende doof, ziende blind en slaafs als ik destijds was, uit voor 
mijn gastheer ‘de prins der duisternis’, die het aangezicht van Jezus 
Christus en het Woord van Onze Hemelse Vader, niet verdragen kan.  

Vanaf dat moment besloot ik alles met Jezus Christus delen: de weg, 
de waarheid en het leven. Mijn tempel en alle beelden waardoor ik op 
mijzelf en mijn naaste toezag, brak ik samen met Hem af, tot ik door 
Zijn ogen de waarheid zag over wat in mij en door mij geschiedde. 
Hoe pijnlijk dit soms ook was, vanuit Zijn liefde voor mij en voor mijn 
naaste, nam ik Zijn Woord voor waar aan, geloofde ik Hem, deed ik 
mijn werk en mocht ik zien dat het goed was voor mij en voor mijn 
naaste. Gaande deze weg leerde ik, met vallen en opstaan, liefhebben 
naar het Woord dat Jezus Christus mij, in naam van Zijn en Onze He-
melse Vader, bekendmaakte, tot ik uiteindelijk bleef staan op de grond 
die mij door Zijn Woord gegeven werd.  

Het was op deze grond dat Ik Onze Hemelse Vader zelf leerde kennen 
en ik samen met Hem voor het eerst van mijn leven de tien geboden 
echt las. Ik voelde en zag, door Zijn ogen, dat die geboden niet klop-
pen. Want, tot mijn verbazing en misschien ook wel tot de uwe, bleek 
dat satan juist door het woord en de zogenaamd ‘heilige boeken’ de 
strijd met de Here, Onze God, was aangegaan, teneinde zich als god 
boven de mensen te verheffen: door de mens aanbeden, gediend en 
gevolgd te worden. Zodoende heb ik vanaf deze dag, samen met Onze 
Hemelse Vader, de geboden helpen vrijmaken van de duisternis die ze 
omhulde, tot de zes dagen waarop de mens, samen met Jezus Christus, 
zijn werken doet als hij of zij wil leren leven naar de geboden, overeen-
kwamen met de weg die ik aan Zijn Hand liep. In ‘Het Woord van de 
Here, Uw God’ heb ik deze en alle geheimenissen waar ik onderweg 
voor stond, letter voor letter en Woord voor Woord, in elkaar gezet 

tot Zijn licht ten volle de tekst bereikte en ik de tekst, als zetter van de 
letter, in de Ik-vorm mocht en kon herschrijven: het Woord de Here 
weer toekwam. 

Zo zult u lezen dat de Here, Onze God, zich rechtstreeks via Zijn 
Zoon, Jezus Christus, de Heilige Geest of als Hemelse Vader tot u 
richt. De taal die Hij daarbij gebruikt, komt voor mij, na het vergelij-
ken van verschillende Bijbelteksten, het dichtste bij de taal die Hem 
wordt toegedicht in de NBG-vertaling van 1951. Een voorbeeld: 

NBG 1951, Jesaja 1:18-20 Bekering beter dan offers: ‘Kom toch en 
laat ons samen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, 
zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zul-
len worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede 
des lands eten; maar als gij weigert en weerspannig zijt, zult gij door het 
zwaard worden verteerd, want de mond des Heren heeft het gesproken.’ 

Willibrordvertaling 1995, Jesaja 1:18-20 Bekering beter dan 
offers: ‘Kom, laten we de zaak afhandelen’, zegt de HEER. Zouden uw 
zonden, die als scharlaken zijn, wit kunnen worden als sneeuw. Zouden 
zij rood zijn als purper, als wol kunnen worden? Als u gewillig bent en 
luistert, zult u het beste van het land verteren. Maar blijft u zich verzet-
ten, zal het zwaard u verteren. De mond van de HEER heeft het gezegd.’ 

Door de tekst van de NBG-vertaling heen voel ik, naast Gods’ genade 
en liefde voor mensen, ook Gods’ verlangen naar contact met deze 
mensen zoals Hij dat ondanks mijn verzet naar Hem ook naar mij had. 
Want de Here, Onze God, die ik heb leren kennen, zegt: ‘Kom toch en 
laat ons samen richten!’ Met andere woorden: kom en laten Wij samen 
kijken naar wat er echt in u gebeurt, naar wat echt van u is en wat niet, 
naar wat u tot zonde beweegt. Wees niet bang voor Mij en weert u 
tegen het beeld, dat Ik, de Here, Uw God, u wens te straffen, want al 
waren uw zonde als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. 
Lezen wij verder, dan staat geschreven: ‘Als gij gewillig zijt en luistert, 
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zult gij het goede des lands eten; maar als gij weigert en weerspannig 
zijt, zult gij door het zwaard worden verteerd, want de mond des Heren 
heeft het gesproken’. De vraag die wij hier eerst moeten beantwoorden 
is: Wie of wat bedoelt Jesaja hier met de mond des Heren? Verwijst 
Jesaja hier naar zijn eigen mond en de tekst die hij nu uitspreekt of 
verwijst hij hier naar het moment dat de eerste mensen het paradijs 
verlieten en zij de mond des Heren het eerste gebod hoorden spreken? 
Er staat: ‘Van alle bomen in het hof moogt gij eten, maar van de boom 
der kennis van goed en kwaad daarvan zult gij niet eten, want ten dage, 
dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven’. Nu, nadat ik heb mogen 
leren wat in de Hemelen en op aarde geschiedde voor de komst van 
Jezus Christus, weet ik dat Jesaja hier met de mond des Heren, satan 
bedoelt. Want het was satan die destijds als waker over de Hemel, als 
mond des Herens, het zwaard opnam tegen de Here, Onze God, en 
tegen de mensen tot wie hij dit eerste gebod sprak. Vandaar dat de 
mens die verkiest te eten van het slechte des lands, de boom der kennis 
van goed en kwaad, door het zwaard zal worden verteerd, voorzeker zal 
sterven. Want de mond des Herens, satan dus, heeft dit voorzegt en de 
mensen die naar hem toehoorden, geloofden hem. 

De Here, Onze God, die ik door Jezus Christus heb leren kennen, 
vraagt u dus niet om blind en doof te geloven wat er in de zogenaamd 
‘heilige boeken’ geschreven staat, maar Hij zoekt rechtstreeks contact 
met u. Vandaar dat de naam van de Stichting Ezelshoren past bij het 
Woord van de Here, Uw God. Want wie een oor heeft, die hore wat de 
Geest tot de gemeenten zegt. 

Rob van Sprang 

 INHoUdSoPGAVE 

 Voorwoord  Het Woord uit liefde geleerd 

 HEt woord AAN dE HErE, Uw God  
Over wat er vanaf het begin der schepping in de Hemelen en op aarde 
geschiedde. 
• De eerste mensen, man en vrouw, schiep Ik in zes dagen 
• Mozes vroeg Ik zes dagen te werken 
• Het Woord dat tot leven kwam in en door Mijn Zoon, Jezus Christus 

 HEt woord VAN dE HErE, Uw God, IN Uw HANdEN 
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was 
God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord 
geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het 
licht der mensen; en het schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het 
niet gegrepen Het evangelie naar Johannes 1:1-6 Het vleesgeworden 
Woord.

• Onze Vader die in de Hemelen zijt, 
• Uw Naam worde geheiligd; 
•  Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiedde, gelijk in de Hemel alzo 

ook op de aarde. 
• Geef ons heden ons dagelijks brood; 
•  En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 

schuldenaren; 
• En leidt ons niet in verzoeking, 
•  Maar verlos ons van den boze. 
•  Want Uwer is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in der 

eeuwigheid. 
• In Uw Zoons Naam, ‘Jezus Christus’, Amen! 

 NAwoord  Stichting Ezelshoren 
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 HEt woord AAN dE HErE, Uw God 

De eerste mensen, man en vrouw, schiep Ik in zes dagen 
De eerste mensen waren, ieder als individu, uit Mij en naar Mijn beeld 
geschapen: man en vrouw. In deze zielsgesteldheid leefden zij in Mij, 
het Koninkrijk der Hemelen. Zodoende wisten de vissen der zee en 
het gevogelte des Hemels en al het gedierte dat over de aarde kruipt, 
dat deze mensen over hen waren aangesteld. En zij vertrouwden hen, 
wetende dat Ik, de Here, Uw God, ook hen liefhad toen Ik uit Mij en 
naar Mijn beeld in zes dagen de mensenziel schiep. 

Over iedere dag waarop Ik de mensenziel, het Koninkrijk der Heme-
len, door het Woord geschapen had, stelde Ik een engel aan. Zo be-
kommerde zich een engel om: 
1. de lucht; de geleider van het licht (eerste dag) 
2. de Hemel (tweede dag)
3. de zeeën en de aarde (derde dag)
4. de zon, de sterren en de maan (vierde dag)
5.  de vissen der zee, het gevogelte des Hemels en al dat op aarde kruipt 

(vijfde dag)
6. de mens, het zaaddragend gewas en het groene kruid (zesde dag)

Alle engelen had Ik even lief en zij lieten zich door Mijn liefde bewegen 
totdat de engel aangesteld over de tweede dag, waker over de Hemel, 
naar beneden in het water keek en in de sterren zichzelf zag. Wat hij 
zag was zo mooi dat hij zich, verblind door eigenliefde, besefte dat hij 
heel veel wist. Vaker dan de mensen en vaker dan de andere engelen 
had hij Mij immers horen spreken. Hij miste slechts publiek. Van-
daar dat hij besloot af te dalen door het water opdat hij aldaar door 
mens en engel aanbeden zou worden, zoals hij ook zichzelf aanbad. 
Hoogmoedig vloog hij uit, dwars door het water heen. Natuurlijk bleef 
het water aan zijn vleugels kleven waardoor hij, met een flinke smak, 
neerkwam op aarde. Hij had pijn en kon niet meer vliegen. Boos en 
vol zelfmedelijden keek hij verontwaardigd omhoog, want hij was er-
van overtuigd dat Ik zijn vlucht had veroordeeld: hem onrechtvaar-
dig gepijnigd en gestraft had. Vandaar dat hij Mij dit betaald wilde 
zetten. Daartoe riep hij de engelen aangesteld over de eerste, derde, 
vierde en vijfde dag bij hem en hield een betoog over de onvrijheid 
en onrechtvaardigheid die hij, ook jegens hen, vanuit de Hemel had 
gadegeslagen. Hij had zijn vrijheid bevochten en vroeg hen te volgen, 
want samen zouden zij Mij overwinnen: vrijheid, rechtvaardigheid en 
respect afdwingen. Satan nam de leiding en zei tot zijn leger: Laat Ons 
mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen 
over de vissen der zee en over het gevogelte des Hemels en over het 
vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op De mens in het Koninkrijk der Hemelen 



Verzoeking stap 1: het eerste gebod
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de aarde kruipt. Trots als hij is, getuigt hij hiervan in Genesis 1:26 
De schepping. 

Samen zouden de vijf engelen die hun oorsprong bij Mij ontrouw wer-
den en hun woning verlieten, de mensen in verzoeking brengen, opdat 
deze hen uit vrije wil zouden volgen tot buiten de poorten van het 
Koninkrijk der Hemelen: hun oorsprong bij Mij. Teneinde dit te be-
werkstelligen nam satan het Woord, het zwaard, op tegen Mij en tegen 
de mensen die naar hem toehoorden. Genesis 2:16-17 Het paradijs, 
waar hij in een gelijkenis op Mijn Naam de mens voorzegt: Van alle 
bomen in het hof moogt gij eten, maar van de boom der kennis van goed 
en kwaad daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, 
zult gij voorzeker sterven. 

Geloofde de mens hem dan werd zijn woord, in een ster van de engel 
aangesteld over de vierde dag, opgetekend, opdat deze ster, samen met 
het water, rond het hoofd van de mens stroomt. Soms zichtbaar en 
soms niet, opdat de mens deze tekst op het moment suprême niet zo 
belangrijk acht en zondigt tegen zijn aangenomen waarheid: zijn ken-
nis van goed en kwaad. Zodoende tilt de mens niet zo zwaar aan het 
eerste gebod wanneer de slang, de engel aangesteld over de vijfde dag, 
het eerste gebod tegenspreekt met de tekst in Genesis 3:5 De eerste 
zonde: Gij zult geenszins sterven, maar god weet, dat ten dage, dat gij 
daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als god zult zijn, ken-
nende goed en kwaad. 

Verzoeking stap 2: het tweede gebod
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Wanneer de mens ook deze tekst voor waar aanneemt, gelooft, wordt 
deze in de maan opgetekend. Samen met de andere tekst, het eerste 
gebod, schetsen deze teksten een beeld van Mij als een tot in de dood 
toe straffende, jaloerse, leugenachtige en pijnigende god, die blind aan-
beden en gehoorzaamd wenst te worden. Satan getuigt in deze van Mij 
toch naar zijn beeld, want hij wil de mens naar zijn gelijkenis herschep-
pen. Vandaar dat hij de mens vraagt te worden zoals hij is, kennende 
goed en kwaad, vanuit de hoop dat de mens, uit vrije wil, iets zal doen 
waarvan hij of zij gelooft dat het kwaad is in Mijn ogen. 

En terwijl deze tegenstrijdige teksten de mensen verwarren, schijnt de 
maan haar tekst in het water waarover de engel van de derde dag aan-
gesteld was, opdat de mens zichzelf zal zien zoals satan zichzelf ziet: 
als god of godin gelijk, mooi en wijs. Zodoende ziet de vrouw, ten 
overstaan van de boom der kennis van goed en kwaad, dat de boom 
goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de 
boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van 
zijn vrucht en at en zij gaf ook haar man die bij haar was en ook hij at. 
Genesis 3:6-7 De eerste zonde.

De eerste mensen verkiezen de vrucht van de boom der kennis (dit 
mooie beeld van zichzelf in de maan opgetekend), aan te nemen en op 
te eten. En terwijl de mens opgaat in die kracht en die heerlijkheid, 
plaatst de engel aangesteld over de vierde dag de ster waarin zij het 
eerste gebod heeft opgetekend weer voor het aangezicht van de mens, 
opdat deze weet welk kwaad hij gedaan heeft en welke straf hem boven 
het hoofd hangt wanneer het water bij de buik opdroogt: zij naakt zijn. 
Genesis 3:7-9 De eerste zonde1: Toen werden hun beider ogen geopend, 
en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen 
en maakten zich schorten. Toen zij het geluid van satan hoorden, die in 
de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich 

voor hem tussen de geboomte in de hof. En satan roept de mens tot zich en 
zeide tot hem: Waar zijt gij? En Adam zeide: Toen ik uw geluid in de hof 
hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt (schaamde mij); daarom ver-
borg ik mij. En satan zeide: Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt 
zijt (u uzelf dient te schamen)? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan 
ik u verboden had te eten? Toen zeide Adam (terwijl hij de schaamte; zijn 
naaktheid, het opgedroogde water rond zijn hart, niet verdragen kon en 
echt bang was te sterven): De vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die 
heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop zeide satan 
tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw (die net zo bang was) 
zeide: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. 

Beide mensen proberen de schuld enigszins af te schuiven op de slang. 
Hierop had satan gehoopt vandaar dat hij niet in discussie gaat maar 
gelijk oordeelt over de slang. Genesis 3:14-15 De eerste zonde: Omdat 
gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder het vee en onder al het gedierte 
des velds; op uw buik zult gij gaan en stoft zult gij eten, zolang gij leeft. 

Verzoeking stap 3: satans oordeel 
1 Deze tekst is geen letterlijk citaat. Waar hier satan staat, staat in Genesis ‘Here God’. 

Afwijkingen in citaten kunnen worden herkend aan de vetgedrukte tekst. 
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Daarna laat hij bij de mens, samen met de engel aangesteld over de 
derde dag, een damp uit de aardbodem doen opstijgen waardoor deze 
even verlicht wordt van de druk. Genesis 2:6 De schepping: maar een 
damp steeg op en bevochtigde de gehele aarde, opdat de slang, nadat hij 
door de mens wordt aangewezen als eindverantwoordelijke, als drager 
van de schuld, zich kan strekken door de mens en de maan opslokt 
zonder dat dit de mens voelbaar verteert. Dan herschept satan de mens. 
Genesis 2:7 De schepping: Toen formeerde satan, samen met de engel 
aangesteld over de derde dag, de mens van stof uit de aardbodem en blies 
de levensadem in zijn neus: gebood satan de engel aangesteld over de 
eerste dag ‘de lucht’ bij de mens binnen te gaan. 

Deze mensen geloofden in satans schijnbare autoriteit over het leven 
en durfden hem niet te kennen te geven dat zij juist aten teneinde 
zijn gelijke te worden. Zij liegen hem een halve waarheid voor en aan-
vaarden satans milde, rechtvaardige straf. Genesis 3:16-19 De eerste 
zonde: Tot de vrouw zeide hij: ik zal vermeerderen de moeite van uwer 
zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw 
begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen. En tot de mens zeide hij: Om-
dat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan ik 
u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil 
vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en doornen 
en distels zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; in 
het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem 
wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof 
zult gij wederkeren.

Verzoeking stap 4: satans macht gevestigd Verzoeking stap 5: satans straf
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In Genesis 3:20-24 De eerste zonde, gaat zijn succesverhaal verder: En 
de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levende is 
geworden. En de Here God maakte voor de mens en voor zijn vrouw kle-
deren van velzen en bekleedde hen daarmede. En de Here God zeide: Zie 
de mens is geworden onzer een door kennis van goed en kwaad; nu dan, 
laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen 
en eten, zodat hij in de eeuwigheid zou leven. Toen zond de Here God 
hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij 
genomen was. En hij verdreef de mens en hij stelde ten oosten cherubs met 
een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de 
boom des levens te bewaken. 

Satan en zijn vier overheden staan de schijnbaar levende mens dus niet 
toe de vruchten van de boom des levens te eten en proberen te voorko-
men dat de mens het land dat Ik hem geven wil, zijn Ziel waar de boom 
des levens staat, opeist door alsnog verantwoordelijkheid te nemen en 
zich te keren tot Mij. Tevens probeert hij de mens ervan te overtuigen 
dat Ik hen uit het Koninkrijk der Hemelen gezet heb terwijl de mens 
volledig uit vrije wil vertrokken is en Ik juist hoop op zijn terugkomst. 

Bij Adam en Eva slaagt satan er echter in de mens te bezigen en zij had-
den welbehagen in hun samenzijn. Zodoende hadden de mensen, verre 
van de boom des levens, gemeenschap en baarde Eva, Kaïn en Abel. Zo 
werd, ondanks de moeite van haar zwangerschap, het leven doorgege-
ven aan een nieuwe generatie die, net als hun vader en moeder, bereid 
was aan satan te offeren. Toch speelt satan Kaïn en Abel tegen elkaar uit 
opdat Kaïn Abel zou doden wetende dat dit een zonde is in zijn ogen. 
Daartoe wordt Kaïn, nog verder van zijn vaders’ en moeders’ boom 
des levens, verbannen en groeit hij op gevangen in het web dat satan 
en zijn overheden gesponnen hebben. Opdat de mensen naar satans’ 
gelijkenis zullen heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des 
hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend 
gedierte dat op de aarde kruipt. 

Deze mensen, en velen na hen, geloofden en geloven dat alle gebreken 
en noden die zij tijdens hun vlucht uit het Koninkrijk der Hemelen 
ondervonden en tot in de dood ondervinden als rechtvaardige straf wa-
ren en worden opgelegd door hun schepper: een tot in de dood straf-
fende, jaloerse, leugenachtige en pijnigende god die blind aanbeden en 
gehoorzaamd wenst te worden. Ziende blind en horende doof gewor-
den voor Mij en Mijn liefde voor hem of haar vechten deze mensen 
met Mij, hun naasten en Mijn schepping zonder zich echt te beseffen 
dat zij dat met satan en zijn overheden samen doen. 
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Mozes vroeg Ik zes dagen te werken 

Toen Mozes erachter kwam dat hij geen Egyptenaar was, vluchtte hij, 
gepijnigd en boos, de woestijn in. Toch verzette hij zich tegen zijn 
waarheid niet. Hij bleef de leugen over zichzelf niet trouw en begeerde 
niet langer wat van zijn naaste was. Zonder zich te beseffen wat hij 
deed, werkte hij toen zijn eerste twee dagen: 

Op de eerste dag zult gij uzelf geen beelden maken noch enig gestalte; 
noch van wat boven in de Hemelen, noch van wat beneden op de 
aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 

Op de tweede dag zult gij niets begeren wat uws naasten is; noch zijn 
tempel, noch zijn vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienst-
maagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uws naasten is. 

Verrast hoorde hij Mijn stem en voelde hij Mijn liefde voor hem en 
voor zijn naasten, zijn familie die hem en Mij niet echt kende. Vandaar 
dat hij gehoorzaamde toen Ik hem vroeg samen met zijn gezin terug te 
gaan naar het land Egypte om daar, ten overstaan van eenieder, van zijn 
kennismaking met Mij te getuigen. Niet als Hebreeër, niet als Egypte-
naar, maar als mens, naar de belofte aan zijn voorvader Abraham door 
Mij geroepen, deed hij zijn werk op dag drie, opdat zijn naasten Mij 
door hem zouden leren kennen. 

Op de derde dag zult gij getuigen van Mij en rechtspreken om Mijnent-
wil; noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch de vreemde-
ling die in de steden woont, zult gij onthouden van Mijn Woord. 

De farao hoorde Mozes wel spreken maar was niet gewillig en luisterde 
niet. Hij weigerde en was weerspannig en verhoogde de lasten van zijn 
slaven, opdat zij geen tijd en zin meer zouden hebben om nog naar 
Mozes en Mij toe te horen. En ja, er waren destijds plagen, en ja, satan 
bezocht de onrechtvaardigheid der voorouders aan de eerstgeborenen. 

De vader van de farao had immers alle eerstgeborenen van de Hebreeën 
vermoord. Nu eiste satan zijn tol want de vloek, de onrechtvaardigheid, 
keerde weder. Zodoende stierven alle eerstgeborenen, uitgezonderd de 
kinderen van ouders die geen deel hadden aan de onrechtvaardigheid. 
Satan weet de blinde en gepijnigde farao echter te overtuigen van het 
idee dat Ik, in naam van Mozes, een vloek over hen had uitgesproken. 
Vandaar dat de boze farao Mij, Mozes, en de mensen die Mij wilde 
leren kennen, vervolgt. Mozes bleef Mij echter trouw want ondanks de 
verdrukking van de farao en de angst van zijn familie, volbrengt hij zijn 
werk op de vierde dag: 

Op de vierde dag eert gij uw vader en moeder, doch buigt gij voor hen 
niet, want satan bezoekt de onrechtvaardigheid der (voor)ouders aan 
de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij, 
de Here, Uw God, haten. 

Daarna vroeg Ik hem om, samen met de mensen die naar hem toe-
hoorden, het land van de boze farao te verlaten en de woestijn in te 
gaan waar hij Mij, van huis en haard verlaten, voor het eerst ontmoette. 
Daar sprak Ik tot Mozes en het volk deze Woorden, de tien geboden: 

‘Ik ben de Here, Uw God, die u uit het land Egypte, het diensthuis, 
geleid heeft. Wilt gij Mij leren kennen dan zult gij zes dagen arbeiden 
en al uw werk doen. En op de zevende dag zult gij rust houden; dan 
zult gij geen werk doen. Want in zes dagen heb Ik, de Here, Uw God, 
de Hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is en Ik rustte 
op de zevende dag’. 

Op de eerste dag zult gij uzelf geen beelden maken noch enige gestalte; 
noch van wat boven in de Hemelen, noch van wat beneden op de 
aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 
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Op de tweede dag zult gij niets begeren wat van uwer naasten is; noch 
zijn tempel, noch zijn vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienst-
maagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is. 

Op de derde dag zult gij getuigen van Mij en rechtspreken om Mijnent-
wil; noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch de vreemde-
ling die in de steden woont, zult gij onthouden van Mijn Woord. 

Op de vierde dag eert gij uw vader en moeder, doch buigt gij voor hen 
niet, want satan bezoekt de onrechtvaardigheid der (voor)ouders aan 
de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij, 
de Here, Uw God, haten. 

Als dan voor u de vijfde dag aanbreekt, zult gij Mijn Naam niet ijdel 
gebruiken want Ik, de Here, Uw God, zal niet onschuldig houden wie 
Mijn Naam ijdel gebruikt. En dus zult gij: 
• geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten (dag 1); 
• niet stelen (dag 2); 
• niet echtbreken (dag 3); 
• niet doodslaan, 
opdat uw dagen verlengd worden in het land dat Ik, de Here, Uw God, 
u geven wil. 

Op de zesde dag zult u geen andere goden dienen, noch deze voor Mijn 
aangezicht hebben, maar Mijn komst verwachten. 

Zes dagen zult gij al uw werk doen, maar op de zevende dag zult gij 
rust houden; dan zult gij geen werk doen, noch uw zoon, noch uw 
dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, 
noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want Ik, de Here, Uw 
God, doe barmhartigheid aan duizenden van hen die Mij liefhebben 
en Mijn geboden onderhouden. 

Voor de mensen die Mozes volgden, leek hun weg ogenschijnlijk anders 
dan voor Mozes zelf. Zij waren immers slaven en geen meester zoals de 
Egyptenaar Mozes. Toch, toen Ik tot hen sprak, begrepen velen van 
hen dat de weg naar huis, de weg naar Mij, voor ieder mens dezelfde 
is. Want leven naar de geboden is dag voor dag wandelen naar huis. U 
maakt de weg vrij voor het licht der waarheid, ‘de Heilige geest’, opdat 
Ik de Here, Uw God, u voor kan gaan en u beschermen kan tegen dat 
wat u te gronde richt en u het land, de ziel die Ik voor eenieder die in 
het boek des levens staat geschapen heb, bewonen zal. Bij leven thuis 
zal komen in Mij. 

Mozes legde Mijn Woorden vast in de klei en sprak daarna tot het volk 
in de hoop hen te bemoedigen de weg der geboden te gaan. Dat was 
nodig want sommigen wilden de woestijn verlaten. Zij wilden zich 
ergens vestigen, begeerden land. Jozua en de zijnen zagen hier geen 
kwaad in ondanks Mozes’ waarschuwingen. Zij maakten zich een ko-
pie van de geboden en namen afscheid van Mozes, van hun naasten 
en van Mij. Zodoende kon Ik hen die de verzoeking ingingen niet 
beschermen. Helaas keerden zij zich niet, maar gingen zij verder de 
verzoeking in en maakten zich, samen met satan, de ark met gouden 
cherubs. Want met de ark voorop zouden zij aan andere volkeren het 
beeld bevestigen dat de veldheer die hen ter dienste was bij de uitgelei-
ding uit Egypte en de ene na de andere vloek over de Egyptenaren had 
uitgesproken, hen voorging. Zij spraken een valse getuigenis tegen hun 
naasten in de hoop land te bezetten en angst te doen komen over hen 
die zij vijanden noemden, want niemand van het gevestigde volk zou 
gespaard blijven als zij zich niet gewillig overgaven. 
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Mozes treurde om hen, waarop Ik hem vroeg zich tot hen te wendden 
nog voordat zij het zwaard opnamen tegen het gevestigde volk. Maar 
zij waren niet gewillig en luisterden niet. Daarop voegde Mozes zich bij 
zijn gezin, de familie van zijn vrouw en zijn naasten in Midjan, waar 
hij iedere dag bad voor hen die dwaalden, opdat ook zij uiteindelijk 
verlost zouden worden uit de greep van de boze. Hij bleef Mijn komst 
verwachten en volbracht zijn werk voor de zesde dag. 

Zijn gebed werd bijna verhoord in David die zich door zijn liefde voor 
Mij liet bewegen: het zwaard waarmede zijn volk regeerde niet opnam 
tegen zijn vervolgers, tegen Saul en tegen Mij. Ik hoopte dat hij, als 
Koning geroepen, dit zwaard terug zou brengen bij Mij en zijn geweten 
zou laten spreken. Hij, in Mijn naam, als koning aangesteld over het 
volk, recht zou maken wat zo krom was geworden en aan de bezetting 
een einde zou maken. Helaas volbracht hij zijn werk niet en worden 
de valse getuigenissen generaties later, tijdens de Babylonische balling-
schap, voor eens en voor altijd opgetekend in de Thora: het boek waar-
in Ezechiël het volk uit wil leggen dat zij het land, dat hun god hen in 
bezit gegeven had, door eigen toedoen zijn kwijtgeraakt. Zij hadden 
immers gezondigd tegen de wetten en de inzettingen die hun god hen 
had opgelegd. Vandaar dat hij hen rechtvaardig had gestraft. De oor-
spronkelijke geboden worden hierbij definitief geofferd en aangepast. 
Zodoende verwordt Mijn verzoek aan de mens om thuis te komen tot 
boom der kennis van goed en kwaad, want de aangepaste geboden en 
hun inzettingen op deze manier opgelegd en uitgelegd leiden niet tot 
verlossing maar tot gebondenheid en de behoefte aan vrijheid. Kijkt u 
daarom door de beelden van de priesters van weleer op uzelf toe dan 
wapent u zich tegen uzelf, tegen Mij en tegen uw naasten. 

Het Woord dat tot leven kwam in en door Mijn Zoon, Jezus 
Christus. 

Nu u weet wat voorafgaand aan de geboorte van Mijn Zoon Jezus 
Christus, op 6 januari, zes jaar voor de Romeinse jaartelling, in het 
door satan zogenaamd ‘beloofde land’ geschiedde, is het voor u niet 
meer vreemd dat de wetgeleerden destijds niet gewillig waren en niet 
naar Hem luisterden, maar weigerden en weerspannig waren: Hem en 
het Woord dat Hij sprak veroordeelden naar hun wetten. Zij waren, 
letterlijk, doodsbang voor de vrijheid, de liefde en de wijsheid die Hij 
predikte. Eén van de vele ontmoetingen die Jezus met hen had, kunt u 
nalezen in Lucas 11:37-54 Wee over de Farizeeën en wetgeleerden, 
waar Jezus zijn betoog in regel 52 eindigt met: Wee u, wetgeleerden, 
want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnenge-
gaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden. 

Dit geslacht had de oorspronkelijke geboden weggenomen en aange-
past aan de wetten die zij oplegden aan het volk, opdat niemand Mij 
nog door het geschreven Woord zou kunnen naderen. Het heilige der 
heiligen, waar de ark en de Thora bewaard werden, getuigde hiervan. 
Want eenieder die tot Mij zou willen naderen maar gezondigd had 
naar de wet, zou voorzeker sterven. De wetgeleerden legden een valse 
getuigenis af en dwongen bij de mensen die naar hen toehoorden en 
hen geloofden, gehoorzaamheid af, opdat zij een tot in de dood toe 
straffende, jaloerse, leugenachtige en pijnigende god niet ongunstig 
zouden stemmen. Vandaar dat Jezus Christus hen niet voor onschuldig 
hield. 

Jezus Christus, de leeuw van de stam Juda, de wortel Davids, Mijn 
Zoon, kende Mij vanaf Zijn geboorte en Hij had Mij lief naar het 
Woord dat Ik tot Hem sprak. Zo werd Hij tot levende getuigenis van 
het Woord, de geboden en van Mij: want het Woord was bij Mij en 
Ik was het Woord. In het Woord was leven en het leven was het licht 
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der mensen en het schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het 
niet gegrepen. En in het Woord, in Mij, stond Jezus Christus als eer-
ste mens op uit de dood, want de engel aangesteld op de vierde dag 
heeft Hem niet kunnen grijpen; niet in de geest en niet in het lichaam. 
Omdat Hij, vleesgeworden Woord, niet weg van Mij ging, maar zich 
immer door Mijn liefde liet bewegen en in Mijn liefde bleef. In het 
Woord dat Hij tot de discipelen sprak en waarvan Johannes getuigt in 
15:9-13  Het gebod der liefde, vraagt Hij ook hen om in Zijn liefde 
te blijven: te leven naar Zijn gebod: Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, 
heb Ik ook u liefgehad; blijft in Mijn liefde. Indien gij Mijn geboden be-
waart, zult gij in Mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders 
bewaard heb en blijf in Zijn liefde. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn 
blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. Dit is Mijn gebod, dat 
gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. 

Het Onze Vader die in de Hemelen zijt, uit vrije wil tot Mij, Uw He-
melse Vader, gesproken vanuit de oprechte wens Mij door Mijn Zoon, 
Jezus Christus, echt te leren kennen, maakt dat Wij Ons ongestoord 
met u kunnen onderhouden. U zegt namelijk te willen liefhebben naar 
het Woord als u de zeven regels bidt zoals Mijn Zoon, Jezus Christus, 
u die leerde in Matteüs 6:5-13 Het bidden. 

Onze Vader die in de Hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want Uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. 
In Uw Zoons Naam, Jezus Christus, Amen! 

Jezus Christus, het Woord dat tot leven kwam en dat opgestaan is, 
hoopt u samen met de Trooster, de Heilige geest, tot naastenliefde te 
bewegen: u net als bij Zijn mensenleven stap voor stap, dag voor dag, 
naar het Woord, voor te gaan. Uw hand in de Zijne, opdat u gelo-
vende, het leven hebt in Zijn naam: thuis zult komen in Hem en blijft 
in Hem en in Mij, Uw Hemelse Vader. 

Jezus Christus: de Weg, de Waarheid en het Leven
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 HEt woord VAN dE HErE, Uw God, IN Uw HANdEN 

Onze Vader die in de Hemelen zijt, 

Het van dag tot dag werken zoals Ik dat van u vraag in de geboden, is 
als kennismaken met Mij, Uw Hemelse Vader, want door Mijn Zoon, 
Jezus Christus, met wie u uw werken samen doet, went u langzaam 
aan Mijn nabijheid, totdat u Mijn aanwezigheid verdragen kunt: Ik 
u echt tot Vader en uiteindelijk tot God mag zijn. Onderweg leert u 
kennen wie u werkelijk bent, zoals Ik u zie en waarom Ik u zo liefheb. 
Natuurlijk behoudt u uw unieke kenmerken, doch uw drijfveren en 
uw wijze van liefhebben worden aan elkaar gelijk, want u eet van de-
zelfde tafel. Uw ziel, het Koninkrijk der Hemelen, is uit Mij! Ik heb u 
liefgehad voor u Mij kende en wacht tot het einde der tijden, het einde 
der vloed, op uw thuiskomst. 

Besluit u om Mij en Mijn Zoon, Jezus Christus, echt te leren kennen, 
richt u dan niet tot de lieve heer, de goede vader, of zelfs tot god, maar 
roep de naam van Mijn Zoon, Jezus Christus, want niemand komt tot 
Mij dan door Hem. Vraag Jezus Christus of Hij u wil leren liefhebben 
en bid hardop het Onze Vader zoals het op de vorige bladzijde staat. 
Zo geeft u Ons de gelegenheid om u nabij te komen. Heeft u daarbij 
moeite met een bepaalde regel of Woord, deel dan met Jezus Christus 
wat er in u leeft en houdt u vast aan Zijn beloften. Matteüs 5:1-12 De 
zaligsprekingen: 

Toen Jezus Christus nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij 
Zich had nedergezet, kwamen de discipelen tot Hem. En Hij opende Zijn 
mond en leerde hen, zeggende: 
•  Zalig de armen van geest, want van hunner is het Koninkrijk der  

Hemelen. 
•  Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want gij zult 

verzadigd worden; 
• Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden; 

• Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven; 
•  Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden; 
•  Zalig de vervolgden om de gerechtigheid wil, want hunner is het  

Koninkrijk der Hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en ver-
volgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt 
u en verheugt u, want uw loon is groot in de Hemelen; want alzo hebben 
zij de profeten voor u vervolgd; 

• Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden; 
• Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. 

De mens naar satans gelijkenis herschapen: In den beginne schiep 
Ik, de Here, Uw God, de Hemel en de aarde. De aarde NU was woest 
en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over 
de wateren. 



28 29

Vooruitblik op de eerste dag, De openbaring van Johannes 3:14-22 
Aan Laodicea Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het 
begin der schepping Gods (Hij die Zijn werk op de eerste dag gedaan 
heeft): Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij 
maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, 
zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Omdat Gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij 
verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet dat gij zijt de ellendige 
en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te 
kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en 
witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet 
zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien 
moogt. Allen, die Ik liefheb, bestraf ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en 
bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn 
stem hoort en de deur opent, Ik zal bij Hem binnenkomen en maaltijd 
met hem houden en hij met Mij. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij 
te zitten op Mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met 
Mijn Vader op Zijn troon. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de 
gemeenten zegt. 

Belofte van Jezus Christus als houvast voor de volgende dag: ‘Zalig 
de armen van geest, hunner is het Koninkrijk der Hemelen’. 

Uw Naam worde geheiligd; 

Want ik vang aan met mijn werk op de eerste dag: 
Op de eerste dag zult gij uzelf geen beelden maken noch enige gestalte; 
noch van wat boven in de Hemelen, noch van wat beneden op de 
aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 

U bad het Onze Vader en Ik, Jezus Christus, klopte bij u aan. U hebt 
Mijn liefde gevoeld. Neemt u nu Mijn liefde aan, dan doet u open 
en kunnen Wij beginnen met Ons werk, want net als Onze Hemelse 
Vader in Jesaja 1:8 Bekering beter dan offers, richt Ik Mij tot u: Kom 
toch en laat ons samen richten! Laten Wij samen kijken naar wat er echt 
in u gebeurt; naar wat echt van u is en wat niet, naar wat u tot zonde 
beweegt. Weest u niet bang voor Mij en weert u tegen het beeld dat Ik 
u wens te straffen, want al waren uw zonde als scharlaken, zij zullen wit 
worden als sneeuw. 

Stap voor stap wil Ik u samen met de Trooster, de Heilige geest, de 
Geest der Waarheid, vrijmaken van de beeltenissen van goed en kwaad 
waardoor u naar uzelf kijkt en u uw streven laat voeden. Vaak stuiten 
Wij hierbij echter op verzet, want de waarheid over u en uw wan-
del maakt vrij, maar voelt in den beginne niet prettig. U voelt uw 
verbrokenheid, de druk die satan op u uitoefent en de verleiding; de 
verlichting van de druk die hij u in het vooruitzicht stelt. Satan hoopt 
u namelijk te bezigen verre van het licht der waarheid dat de Heilige 
geest voor u wil zijn. 

De Heilige geest, de Trooster, wil zich laten kennen maar laat u immer 
vrij in uw omgang met Hem. Het blijft aan u of u gewillig zijt en luis-
tert: Zijn Woord vanuit uw liefde voor Mij en voor Uw Hemelse Vader 
aanneemt en bewaart of niet, terwijl de verzoeking aanhoudt gelijk Ik 
u voorzei in Matteüs 13:18-23 De uitlegging van de gelijkenis van 
de Zaaier: 
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Gij nu hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij eenieder die het Woord van 
het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn 
hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide. De op steenachtige plaatsen 
gezaaide is hij, die het Woord hoort en het terstond met blijdschap aan-
neemt; maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; 
wanneer echter de verdrukking of vervolging komt om der wille van het 
Woord, komt hij terstond ten val. De in de doorns gezaaid is hij, die het 
Woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom ver-
stikt het Woord en hij wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaide is 
hij die het Woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, 
deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. Wie oren heeft, die hore!’ 

Onze Vader die in Hemelen zijt, 
U voorsprak ons mensen: ‘Maak uzelf geen beelden! Zalig de armen 
van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen’. Vader, Uw 
Naam worde geheiligd. In naam van Uw Zoon, Jezus Christus, maak 
Uw belofte waar: leer ons liefhebben naar Uw Woord?! 
 

Paulus: Uw lendenen omgord met de waarheid (Efeziërs 6:10-18 De geestelijke uitrusting) 

De mens na zijn werk op dag 1: En Ik, de Here, Uw God, zeide: Er 
was licht; en er was licht. Het licht noemde Ik dag en de duisternis 
noemde Ik nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen 
geweest: de eerste dag. 

Vooruitblik op de tweede dag, De openbaring van Johannes 2:8-11 
Aan Smyrna  Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend 
geworden (Hij die Zijn werk op de tweede dag gedaan heeft): Ik weet 
uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die 
zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans. 
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Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen 
uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een 
verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u 
geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de 
gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. 

Belofte van Jezus Christus als houvast voor de volgende dag: ‘Zalig 
zij die hongeren en verdorsten naar de gerechtigheid, zij zullen ver-
zadigd worden’. 

Uw Koninkrijk kome; Uw Wil geschiedde, gelijk in de Hemel alzo 
ook op de aarde 

Want ik vang aan met Mijn werk op de tweede dag: 
Op de tweede dag zult gij niets begeren wat uws naasten is; noch zijn 
tempel, noch zijn vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienst-
maagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uws naasten is. 

Ik, Jezus Christus, weet dat u zich met momenten verbroken voelt 
vandaar dat Ik u vraag of Ik u mag helen. Vertrouwt u Mij! Laat Mij 
dan uw eerste liefde zijn. Want alleen als Ik uw eerste liefde ben, kan Ik 
Mijn werk doen in u; kan Mijn bloed u schonen. Kijk niet achterom, 
maar richt uw aandacht, net als Petrus, volledig op Mij. Hij liep Mij 
vrijmoedig tegemoet over het water tot hij besefte iets te doen wat in 
zijn ogen onmogelijk was. Zo zal het ook u vergaan als u uw aandacht 
richt op de omstandigheden en u even vergeet dat u het met Mij sa-
men doet. Deelt u met Mij wat u voelt, dan zal dat wat echt van u is 
de kans krijgen te groeien en dat wat niet van u is zal, ook in uw ogen, 
onbelangrijk blijken. De voeding die u met satans’ hulp vernam uit de 
tempel van uw naaste verlaat uw zijn, terwijl Ik, Jezus Christus, u tot 
levend water en brood ben. En de Heilige geest, de kroon des levens, 
de stem van uw geweten wordt zoals Ik u voorzei in Johannes 7:37-
44: Het water des levens: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij 
en drinke! Wie in Mij Gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend 
water zullen uit zijn binnenste vloeien (dag 3). Dit zeide Hij van de 
Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want 
de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. 

Onze Vader die in de Hemelen zijt, 
U voorsprak ons mensen: ‘Begeert niets dat uws naasten is! Zalig zij die 
hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 
worden’. Vader, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiedde, gelijk in de 
Hemel alzo ook op de aarde. In naam van Uw Zoon, Jezus Christus, 
maak Uw belofte waar: leer ons liefhebben naar Uw Woord?! 
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Paulus: bekleed met het pantser der gerechtigheid (Efeziërs 6:10-18 De geestelijke uitrusting) 

De mens na zijn werk op dag 2: En Ik, de Here, Uw God, zeide: Daar 
zij een uitspansel in het midden der wateren en dit make scheiding 
tussen wateren en wateren. En Ik maakte het uitspansel en scheidde de 
wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het 
uitspansel waren; en het was alzo. En Ik noemde het uitspansel Hemel. 
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede 
dag. 

Vooruitblik op de derde dag, De openbaring van Johannes 2:12-
17 Aan Pergamum Dit zegt Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard 
heeft (Hij die Zijn werk op de derde dag gedaan heeft): Ik weet, waar 
gij woont, dáár waar de troon des satans is; en gij houdt vast aan Mijn 
Naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van 
Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar satan 
woont. Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, 
die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen van 
Israël een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren. 
Zo hebt ook gij sommigen, die op gelijke wijze aan de leer der Nikolaïten 
vasthouden. Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik 
zal strijd tegen hen voeren met het zwaard Mijns monds. Wie een oor heeft, 
die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik 
geven van het verborgen manna, en Ik zal Hem een witte steen geven en 
op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die 
hem ontvangt. 

Belofte van Jezus Christus als houvast voor de volgende dag: ‘Zalig 
zij die treuren, zij zullen vertroost worden’. 
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Geef ons heden ons dagelijks brood; 

Want ik vang aan met mijn werk op de derde dag: 
Op de derde dag zult gij getuigen van Mij en rechtspreken om Mijnent-
wil; noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch de vreemde-
ling die in de steden woont, zult gij onthouden van Mijn Woord. 

Saulus leerde Mij kennen in een tijd waarin Hij veronderstelde een 
gelovig man te zijn, een ijveraar voor Mij. Hij kende de schrift en ge-
hoorzaamde aan de wetten. Doch Ik vroeg hem: ‘Saulus, waarom ver-
volgt u Mij?’ Saulus bleef Mij het antwoord schuldig en Ik vroeg hem: 
‘Saulus, laten wij samen richten, opdat u weer mag zien. Een engel des 
satans heeft uw waarneming gevangen. Saulus wordt weer ziende!’ En 
toen Saulus weer zag, terwijl hij in de ogen van wereld blind was, stelde 
Ik hem een tweede vraag: ‘Saulus, wilt u samen met Mij wandelen 
ongeacht waarheen die weg leidt?’ Saulus stemde, ondanks zijn onrust, 
in en volgde, ook toen Ik hem voorging naar de eerste volgelingen 
van Mijn Zoon, Jezus, waarvan hij de broers en zusters vermoord had: 
naar hen die hij verwijten had gemaakt tot in de dood. En Ik vroeg 
hem ten overstaan van hen een getuigenis af te leggen van zijn dwalen 
en zijn ontmoeting met Mij. Saulus ging, vervolgde zijn weg, en werd 
door zijn broeders en zusters vergeven. Onderwijl, stierf hij zijn eerste 
dood en werd wedergeboren als Paulus, want hij liet berouwvol zijn 
waarheid, zijn besef van goed en kwaad, los waardoor Ik de kans kreeg 
zijn dwalen ten rechte te keren. Ik zond hem uit tot de heidenen die 
hij vroeger met zijn wetteksten veroordeelde. Echter, nu in Mijn nabij-
heid, voelde Paulus tot op het bot dat Ik ook hen niet veroordeelde 
maar liefhad en hoopte op hun thuiskomst. Hij treurde en werd ver-
troost, want, samen met Mij, durfde hij tussen de heidenen te staan 
en te kijken naar de balk in zijn eigen ogen, zijn vroegere dwalen, en 
getuigde hij, zonder angst of schaamte, van dit dwalen en het wonder 
dat hem door Mij geschiedde. Want niet onder de wet maar onder 
Mijn genade werd hij vertroost, wetende hoezeer hij Mij vervolgd had. 

De vraag is aan u: ‘Hebt u genoeg lef en bent u flexibel genoeg om 
uw weg te vervolgen?’ U weet hoezeer Ik u liefheb, doch wilt u leven 
volgens het derde Woord; het derde gebod, dan is het belangrijk voor u 
dat uw hart geopend is voor eenieder, vriend of vijand, die Ik u breng, 
opdat u durft te getuigen van Mijn liefde voor u die daar was waar uw 
naaste nu is. Ik heb de weg voor u vrijgemaakt. U hoeft enkel en al-
leen te getuigen van wat u door Mij geschiedde. Dat is rechtspreken 
volgens het derde Woord en dat is wat Ik u voorzei in Lucas 6:41 Balk 
en Splinter: Want ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de 
balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? 

Onze Vader die in de Hemelen zijt, 
U voorsprak ons mensen: ‘Getuig van Mij en spreek recht om Mij-
nentwil! Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden’. Va-
der, geef ons heden ons dagelijks brood? In naam van Uw Zoon, Jezus 
Christus, maak Uw belofte waar: leer ons liefhebben naar Uw Woord?! 
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Paulus: de voeten geschroeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes 
(Efeziërs 6:10-18 De geestelijke uitrusting) 

De mens na zijn werk op dag 3: En Ik, de Here, Uw God, zeide: Dat 
de wateren onder de Hemel op één plaats samenvloeien en het droge 
te voorschijn kome; en het was alzo. En Ik noemde het droge, aarde, 
en de samenvloeiende wateren noemde Ik zeeën. En Ik zeide: Dat de 
aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die 
naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatte, op de aarde; en het 
was alzo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard 
zaad geeft, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt welke zaad 
bevatten. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de 
derde dag. 

Vooruitblik op de vierde dag, De openbaring van Johannes 2:10-29 
Aan Tyatira Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en 
Zijn voeten zijn als koperbrons (Hij die Zijn werk op de vierde dag ge-
daan heeft): Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw 
volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste. Maar Ik heb 
tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes 
is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers 
te eten. En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich 
niet bekeren van haar hoererij. Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, 
die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij 
zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal Ik de dood doen 
sterven en alle gemeenten zullen inzien dat Ik het ben, die nieren en harten 
doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken. Doch Ik zeg tot 
u allen, die voorts te Tyatira zijt, en deze leer niet hebt, en die niet, gelijk 
zij zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen: Ik leg u geen andere 
last op. Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben. En wie 
overwint en mijn werken tot aan het einde toe bewaart, hem zal Ik macht 
geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met ijzeren staf, als aarde-
werk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb, 
en Ik zal hem de morgenster geven. 

Belofte van Jezus Christus als houvast voor de volgende dag: ‘Zalig 
de zachtmoedigen, zij zullen de aarde beërven’. 
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En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren; 

Want ik vang aan met mijn werk op de vierde dag: 
Op de vierde dag eert gij uw vader en moeder, doch buigt gij voor hen 
niet, want satan bezoekt de onrechtvaardigheid der (voor)ouders aan 
de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij, 
de Here, Uw God, haten. 

Nu u beseft dat ik, Jezus Christus, u en uw naaste niet veroordeel, u 
genadig ben, leert u luisteren in plaats van oordelen, want veroordeelt 
u de ander dan veroordeelt u tevens uzelf. Vandaar ook uw tekst:
Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Want, 
indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal (en kan) Ik, Uw He-
melse Vader, ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal 
(en kan) ook Ik uw overtredingen niet vergeven Matteüs 6:14-15 Het 
bidden. Met andere woorden: zolang u nog hangt aan die boosheid 
en die onschuld kan Ik, Jezus Christus, er niet volledig voor u zijn. De 
wet der zonde heeft in u en uw naasten sporen gemaakt waar u moeilijk 
van loskomt. Als u niet verkiest Mij echt het oordeel over uw ouders 
te laten, dan is de kans groot dat u verkiest uw boosheid te rechtvaar-
digen op het deel der aarde waar satan regeert. Ik ontneem u uw vrije 
wil niet. U kent Mij en weet waar u voor kiest. Toch, vergeet niet dat 
Mijn Hemelse Vader ook u echt tot Vader wil zijn. Hij is de schepper 
van uw Ziel en wacht op u tot u ook ten overstaan van uw ouders op 
Zijn grond, in Zijn Woord, durft te blijven staan, opdat u tot genade 
bewogen wordt en zult spreken als kind van Uw Hemelse Vader. 

Zwijg of praat dus niet omwille van uw ouders, familie of vrienden 
en volg niet hun leer, want velen verkozen een leven zonder Mij. On-
derhoudt de geboden die Uw Hemelse Vader u leerde en stel uw ver-
trouwen in Zijn belofte aan u en aan uw naasten. Want indien gij Zijn 
geboden onderhoudt, zult gij in Zijn liefde blijven en elkander liefheb-

ben, gelijk Ik, Jezus Christus, u liefheb. En met ogen als een vuurvlam 
en voeten als koperbrons zult u in uw liefhebben aan Mij gelijk zijn, 
want u weet dat Ik ook u liefhad toen Ik u op de eerste dag tuchtigde. 
U zult staan waar Paulus stond toen hij Mij te kennen gaf: mijn hart 
nu kent geen angst meer, want ik ken U. 

Onze Vader die in de Hemelen zijt, 
U voorsprak ons mensen: ‘Eert uw vader en uw moeder, doch buigt 
gij voor hen niet! Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde be-
erven’. Vader, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren? In naam van Uw Zoon, Jezus Christus, maak Uw be-
lofte waar: leer ons liefhebben naar Uw Woord?! 

Paulus: Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand (Efeziërs 6:10-18 De geestelijke uitrusting) 
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De mens na zijn werk op dag 4: En Ik, de Here, Uw God, zeide: Dat 
er lichten zijn aan het uitspansel des Hemels om licht te geven op de 
aarde; en het was alzo. Het grootste licht tot heerschappij over de dag 
en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren 
aan het uitspansel des Hemels. Toen was het avond geweest en het was 
morgen geweest: de vierde dag. 

Vooruitblik op de vijfde dag, De openbaring van Johannes 3:1-6 
Aan Sardes Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren 
heeft (Hij die Zijn werk op de vijfde dag gedaan heeft): Ik weet uw wer-
ken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker 
en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw 
werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen 
en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker 
wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten op welk uur Ik u zal 
overvallen. Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet 
hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, om-
dat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte 
klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, 
maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. 

Belofte van Jezus Christus als houvast voor de volgende dag: ‘Zalig 
de vredesstichters; zij zullen kinderen Gods genoemd worden.’ 

En leidt ons niet in verzoeking, 

Want ik vang aan met mijn werk op de vijfde dag: 
Als dan voor u de vijfde dag aanbreekt, zult gij Mijn Naam niet ijdel 
gebruiken, want Ik, de Here, Uw God, zal niet onschuldig houden wie 
Mijn Naam ijdel gebruikt. En dus zult gij: 
• geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten (dag 1); 
• niet stelen (dag 2); 
• niet echtbreken (dag 3); 
• niet doodslaan. 
Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat Ik, de Here, Uw 
God, u geven wil. 

Uw geest is vrij en u maakt op deze dag kennis met uw Ziel. U staat 
als kind van Uw Hemelse Vader herboren in het leven. Echter waakt 
u voor overmoed want satans’ legioen zal u proberen te verleiden. Net 
als Ik, Jezus Christus, wandelt u door de woestijn, wetende dat satan 
zich met valse getuigenissen tot u zal wenden. U zult, net als Ik, van 
uzelf wensen te getuigen teneinde uw honger te stillen Lucas 4:1-13 
of Matteüs 4:1-11. 

Ook zal het voelen alsof u verlaten bent. Toch is dat niet zo! Ik, Jezus 
Christus, en Uw Hemelse Vader, geven alleen uiting aan Ons vertrou-
wen in u want het is tijd dat u volmaakt wordt, dat al uw blinde vlek-
ken genezen. Wij waken over u wanneer u tijdens uw werken door 
satans’ overheden benaderd wordt. U kent en herkent de geesten, hun 
werken en u weet hoe het voelt als zij in uw nabijheid zijn. Stelt u zich 
dienstbaar op naar Uw Hemelse Vader, dan zult u niet ingaan op satans’ 
verzoekingen; de honger en de angst verdragen als hij u in verzoeking 
brengt. Met ganser hart hopen Wij dat u zelfstandig leert vasthouden 
aan het Woord dat u bekendgemaakt is en in uw hart geschreven staat, 
opdat u volledig vrucht zult dragen. Volledigheid is uw grootste goed, 
want alleen in deze staat kunt u, bij leven, het Koninkrijk Gods, uw 
Ziel, binnengaan.
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In David had Ik, Uw Hemelse Vader, hoop. Toch liet ook hij zich door 
satan op de vijfde dag verleiden. Hij schiep zijn eigen koninkrijk, zijn 
eigen huis. Want van de steen die Ik hem gaf, het volk dat Ik hem toe-
vertrouwde en dat hij als koning van Israël mocht dienen, maakte hij 
brood, toen hij door satans’ ogen naar zichzelf keek en zichzelf beschik-
ker waande over mensenlevens. David keert zich, op deze dag, tegen 
Mij en het tegen het eerste gebod, want hij legt van het beeld waarmee 
satan hem verleidde uit ijdelheid een valse getuigenis af tegen zijn 
naasten. Bijvoorbeeld tegen Batseba en Uria wanneer hij Batseba, op 
koninklijk of zelfs goddelijk gezag, bij hem laat komen 2 Samuël 11:1-
5 David en Batseba. Terwijl zij aan zijn wensen tegemoet komt, be-
steelt hij Uria en Batseba van het echtelijke leven waartoe zij besloten 
hadden. En als Batseba nadien zwanger blijkt te zijn, is er geen weg 
terug zonder een bekentenis van Davids’ handelen. David laat daarop 
haar man Uria bij hem komen, maar hij vertelt hem niet wat in zijn 
afwezigheid geschiedde en zegt hem naar huis te gaan en zijn voeten 
te wassen. David pleegt hierbij echtbreuk, want in plaats van recht 
te spreken, te gehoorzamen aan het derde gebod, hoopt hij dat zij 
gemeenschap hebben en niemand zal kunnen aantonen wat werkelijk 
geschiedde. Met andere woorden: hij breekt met alles dat echt is, met 
de waarheid en de geest der waarheid, met de Heilige geest en dus met 
Mij. 

In Matteüs 5:27-32 Jezus en de wet, zegt Jezus hierover het volgende: 
Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg 
u: Eenieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart 
reeds echtbreuk met haar gepleegd. Indien uw rechteroog u tot zonde zou 
verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één 
uwer leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam ter helle vare. Er is 
ook gezegd: Al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. 
Maar Ik zeg u: Eenieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden 
dan ontucht, maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al wie 
een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk.

Uria gaat echter, op gezag van David, niet naar huis maar gehoorzaamt 
Mij en als David hem naar zijn motieven vraagt, dan antwoordt hij: 
De ark en Israël en Juda vertoeven in tenten en mijn heer Joab en de 
knechten van mijn heer zijn in het veld gelegerd; zou ik dan naar huis 
gaan om te eten en te drinken en bij mijn vrouw te liggen? Zo waar gij 
leeft en zo waar uw ziel leeft, dat zal ik niet doen 2 Samuël 11:11-12 
David en Batseba. 

David wordt hier, via Uria, door de Heilige geest en dus door Mij, een 
spiegel voorgehouden. Echter, in plaats van zich te bezinnen: zich te 
keren tot Mij en als veldheer, samen met Joab, voor te gaan of de strijd 
juist te staken, neemt David, zonder berouw, het zwaard op tegen zijn 
naaste en tegen Mij wanneer hij Uria wegzendt naar het front, waar 
de dood op hem wacht. Hij slaat hem dood, want in het koninkrijk 
waarover David zich door satans’ ogen beschikker waande over levens, 
heeft het leven van zijn onderdanen geen waarde meer. Hij zegt dit ook 
letterlijk in 2 Samuel 11:25 David en Batseba: Bekommer u over de 
dood van de Hethiet Uria niet, want het zwaard verteert nu eens dezen, 
dan weer genen. David at van de boom der kennis van goed en kwaad 
en dit is de conclusie tot welke hij kwam. 

Vandaar dat Jezus in Matteüs 5:21-26 Jezus en de wet, zegt: Gij hebt 
gehoord dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doodslaan; en: Wie dood-
slag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Maar Ik zeg u: Een ieder, die in 
toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn 
broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: 
Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur. Wanneer gij dan uw gave brengt 
naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat 
uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder 
en kom en offer daarna uw gave. Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, 
tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet 
aan de rechter overlevere en de rechter aan zijn dienaar en gij in de gevan-
genis wordt geworpen. Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar voorzeker niet 
uitkomen, voordat gij de laatste penning hebt betaald. 
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David had uiteindelijk berouw van zijn werken en Ik vergaf hem. Toch 
kon Ik niet voorkomen dat het zwaard waarmee hij regeerde in zijn 
koninkrijk, al zijn kinderen en vrouwen doodde, behalve Batseba. Sa-
tan eist zijn tol, zijn betaling en pas twee keer veertien generaties later 
weten de nakomelingen van David, de maagd Maria en Jozef, uit het 
geslacht van David, de weg der geboden te hervatten. In het evangelie 
van Lucas 1:26-38 De aankondig van Jezus’ geboorte, kunt u nalezen 
hoe Ik hierbij te werk ga en hoe Maria gewillig is, luistert en instemt 
met wat Ik haar vraag als zij in regel 38 zegt: Zie de dienstmaagd des 
Heren; mij geschiedde naar Uw Woord. En wanneer Jozef, volgens het 
evangelie van Matteüs 1:18-25 De geboorte van Jezus, rechtschapen 
als hij is, in stilte voorheeft van haar te scheiden, verschijnt een en-
gel des Heren tot hem in een droom en zeide: Jozef, zoon van David, 
schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt 
is, is uit de Heilige geest. Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam 
Jezus geven. Want Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden. 
Jozef krijgt van Mij de kans om recht te maken wat David krom had 
gemaakt, want in tegenstelling tot David, die de vrouw van zijn naaste 
zwanger maakt, wordt Jozef geconfronteerd met het feit dat Maria, 
zonder zijn toedoen, zwanger is van Mij. Jozef is gelukkig gewillig en 
luistert. Aldus geschiedde dat Jezus als mensenzoon, zoon van David, 
zonder zonde als kind van Mij, Zijn Hemelse Vader, geboren werd. 

Jezus Christus, Mijn Zoon, onderhield het vijfde gebod en weerstond 
satans’ verleidingen in de woestijn, Lucas 4:1-13 De verzoeking in 
de woestijn: En de duivel zeide tot Hem: Indien gij Gods Zoon zijt, zeg 
dan tot deze steen, dat hij brood worde. Wat satan Hem in werkelijkheid 
vraagt, is te getuigen van wie Hij is om Zijn honger op steelse wijze 
te stillen via Zijn naasten. En terwijl hij Hem zijn macht laat voelen, 
voert hij Hem op een hoogte en toont Hem al de koninkrijken der 
wereld in een ogenblik van tijd. 

En de duivel zeide tot Hem: U zal ik deze macht geven en hun heerlijk-
heid, want het is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien gij 
mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. En Jezus antwoordde en zeide 
tot Hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here, Uw God, aanbidden en 
Hem alleen dienen. 

Ik, Uw Hemelse Vader, voorzeg u dit: een meester staat niet boven zijn 
discipel, maar al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester Jezus Christus, 
uw Koning, Mijn Zoon. Probeer de ander dus niet te vangen in een af-
beelding die u verkregen hebt vanuit uw honger om geliefd te worden, 
verheerlijkt te worden, geëerd te worden, geprezen te worden, uitver-
korene te zijn, geraadpleegd te worden of goedgekeurd te worden, uit 
angst voor het tegenovergestelde: vernederd te worden, geminacht te 
worden etc.. Zowaar gij leeft en zowaar uw ziel leeft, zult gij dat niet 
doen. Ga niet mee in het beeld dat uw naaste van u heeft, maar laat 
Mij, Uw Hemelse Vader, u gelijk Mijn Zoon tot vrede bewegen. Doe 
wat Mijn Zoon, Jezus Christus, u voorzei in Matteüs 19:16-26 De 
rijke jongeling: En indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw 
bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de Hemelen hebben, 
en kom hier volg Mij. 

Onze Vader die in de Hemelen zijt, 
U voorsprak ons mensen: ‘Gebruik Mijn Naam niet ijdel? Zalig de 
vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden’. Vader, 
leidt ons niet in verzoeking? In naam van Uw Zoon, Jezus Christus, 
maak Uw belofte waar: leer ons liefhebben naar Uw Woord?! 
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Paulus: waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven 
(Efeziërs 6:10-18 De geestelijke uitrusting) 

De mens na zijn werk op dag 5: En Ik, de Here, Uw God, zeide: ‘Dat 
de wateren wemelden van levende wezens en dat het gevogelte over de 
aarde vliege langs het uitspansel des Hemels. En Ik maakte alles wat op 
de aardbodem kruipt naar zijn aard, en het was alzo. En Ik zegende ze. 
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag.’ 

Vooruitblik op de zesde dag, De openbaring van Johannes 2:1-7
Aan Efeze Dit schrijft Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, 
die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt (Hij die Zijn werk op 
de zesde dag gedaan heeft): Ik weet uw werken en inspanning en uw 
volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef 
gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat 
gij hen leugenaars hebt bevonden; en gij hebt volharding en hebt verdragen 
om Mijns Naams wil en gij zijt niet moede geworden. Maar Ik heb tegen 
u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan, van welke hoogte gij 
gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, 
dan kom Ik tot u en zal Ik uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, in-
dien gij u niet bekeert. Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten 
haat, welke ook Ik haat. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de 
gemeenten zegt. Wie overwint zal Ik geven te eten van de boom des levens, 
die in het paradijs Gods is. 

Belofte van Jezus Christus als houvast voor de volgende dag: ‘Zalig 
de vervolgden om de gerechtigheid wil, want hunner is het Konink-
rijk der Hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt 
en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u 
en verheugt, want uw loon is groot in de Hemelen; want alzo hebben 
zij de profeten vóór u vervolgd’. 
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Maar verlos ons van de boze. 

Want ik vang aan met mijn werk op de zesde dag: 
Op de zesde dag zult u geen andere goden dienen, noch deze voor Mijn 
aangezicht hebben, maar Mijn komst verwachten. 

Mijn Zoon, Jezus Christus, bleef Mij, Zijn Hemelse Vader, ondanks de 
boze werken van zijn vervolgers, trouw. Hij onderhield Mijn geboden 
en hield vast aan het Woord dat Ik Hem geleerd had. En terwijl de 
honger aanhield, leidde satan Hem naar Jeruzalem en stelde Hem op 
de rand van het dak des tempels. Hij zeide tot Hem: Indien gij Gods’ 
Zoon zijt, werp uzelf dan vanhier naar beneden, want er staat geschreven: 
Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden, 
en: Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een 
steen stoot’. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult 
de Here, uw God, niet verzoeken Lucas 4: 9-12 De verzoeking in de 
woestijn.

Het is waar dat bij ieder gebod een engel ten strijde trekt die, net als 
Mijn Zoon Jezus Christus, bereid is voor Mij en dus ook voor u te 
sterven. Mijn Zoon, Jezus Christus, wist dit. Hij kende de weg die 
voor Hem lag. Hij zou naar Jeruzalem gaan en de engelen zouden Hem 
behoeden. Toch volgt Hij satan en luistert wanneer deze Hem in ver-
zoeking brengt. Doet u net als Hij, want het is niet goed voor u om u 
blind en doof tegen de boze te verzetten en uzelf boven hem te verhef-
fen. Ga mee! Luister! Kijk! En antwoordt, net als Jezus Christus, naar 
Mijn Woord; de geboden. Houdt geloof in het Koninkrijk Gods en 
blijf hoopvol Mijn komst verwachten, want dat is de olie in uw lamp 
als u wilt blijven liefhebben naar Mijn Woord. En u zult onberispelijk 
volharden in de kleine kracht der liefde die in u ontwaakt. Zelfs wan-
neer uw naaste, net als u destijds, zich met boosheid wapent tegen 
u, tegen Mij en de liefde, juist omdat die angst, pijn en schaamte zo 
goed voel- en hoorbaar zijn wanneer u nabij bent. Blijf Mijn komst 

verwachten gelijk Mijn Zoon, Jezus Christus, en hebt uw vijanden lief 
zoals Hij u in Matteüs 5: 38- 42 Jezus en de wet, vraagt wanneer Hij 
zegt: Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. 
Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de 
rechter wang, keer hem ook de andere toe (met andere woorden: geef 
angst geen grond); en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, 
laat hem ook uw mantel (met andere woorden: geef pijn en schaamte 
geen grond); en zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem 
(met andere woorden: geef het gevoel van ontmoediging geen grond). 
Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil (Met 
andere woorden: indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit 
en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de Hemelen hebben Mat-
teüs 19:21 De rijke jongeling). Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij 
zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult u haten. Maar Ik zeg u: Hebt 
uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt 
zijn van Uw Vader die in de Hemelen is, want Hij laat zijn zon opgaan 
over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrecht-
vaardigen. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt 
gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders 
groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet 
hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk Uw Hemelse Vader volmaakt 
is Mattheüs 5: 43-48 Jezus en de wet.

Onze Vader die in de Hemelen zijt, 
U voorsprak ons mensen ‘geen andere goden te dienen, maar Uw 
komst te verwachten! Zalig de vervolgden om de gerechtigheid wil, 
want hunner is het Koninkrijk der Hemelen. Zalig zijt gij, wanneer 
men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om 
Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de 
Hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd’. Vader, 
verlos ons van de boze? In naam van Uw Zoon, Jezus Christus, maak 
Uw belofte waar: leer ons liefhebben naar Uw Woord?! 
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Paulus: En neemt de helm de heils aan. (Efeziërs 6:10-18 De geestelijke uitrusting) 

De mens na zijn werk op dag 6: En Ik, de Here, Uw God, schiep de 
mens naar Mijn beeld; man en vrouw schiep Ik hen. En Ik zegende 
hen. Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al 
het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze 
dienen. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des He-
mels en al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, (geef Ik) al het groen 
kruid tot spijze; en het was alzo. Toen was het avond geweest en het 
was morgen geweest: de zesde dag. 

Vooruitblik op de zevende dag, De openbaring van Johannes 3:7-
13 Aan Filadelfia Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel 
Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand 
opent (Hij die Zijn rust op de zevende dag gehouden heeft). Ik weet uw 
werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die nie-
mand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt Mijn Woord 
bewaard en Mijn Naam niet verloochend. Zie, Ik geef sommigen uit de 
synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, 
maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen 
voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel 
bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de 
ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken 
hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig: houd vast aan wat gij hebt, 
opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een 
zuil in de tempel Mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en zal 
Ik op hem schrijven de naam Mijns Gods en de naam van de stad mijns 
Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de Hemel nederdaalt van Mijn God, 
en Mijn nieuwe Naam. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de 
gemeenten zegt. 

Belofte van Jezus Christus als houvast voor de volgende dag: 
‘Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden’. 
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Want Uwer is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in der 
eeuwigheid. 

Zes dagen zult gij al uw werk doen, maar op de zevende dag zult gij 
rust houden; dan zult gij geen werk doen, noch uw zoon, noch uw 
dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, 
noch de vreemdeling die in uw steden woont, want Ik, de Here, Uw 
God, doe barmhartigheid aan duizenden van hen die Mij liefhebben 
en Mijn geboden onderhouden. 

Mijn Zoon, Jezus Christus, vertrouwde op Mijn belofte voor de ze-
vende dag. Hij hield Zijn rust gelijk Ik gerust had. In Johannes  
15:9-17 Het gebod der liefde, vraagt Johannes u, in Zijn Naam, het-
zelfde te doen: rust te houden gelijk Hij u voorging, in Zijn liefde te 
blijven, gelijk Hij in Mijn liefde bleef. Want zo staat geschreven: Gelijk 
de Vader Mij heeft liefgehad, heb Ik ook u liefgehad; blijft in Mijn liefde. 
Indien gij Mijn geboden bewaart, zult gij in Mijn liefde blijven, gelijk Ik 
de geboden Mijns Vaders bewaard heb en blijf in Zijn liefde. Dit heb Ik 
tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld 
worde. Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefheeft, gelijk Ik u heb liefge-
had. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn 
vrienden. Gij zijt Mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. Ik noem 
u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb 
Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, 
u heb bekend gemaakt. Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u 
aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou 
blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in Mijn Naam. Dit 
alles gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. 

Geestelijk volhardde u in de liefde en Ik, Jezus Christus, heb al uw 
blinde vlekken genezen. In de geest bent u nu volmaakt, gelijk Ik vol-
maakt ben. Uw lichaam is dat echter niet, vandaar dat Ik vraag in Mijn 
liefde te blijven en rust te houden nu de verzoeking over de aarde, uw 
lichaam, komt. Weet dat satan u heeft voorzegt dat eenieder die van 

de boom der kennis eet, voorzeker zal sterven en dat u at voordat hij 
uw lichaam formeerde van het stof uit de aardbodem. Hij zal en kan u 
nog immer via dat lichaam, zijn koninkrijk, bespelen. Ik wil u hiervoor 
behoeden vandaar dat Ik u in naam van Onze Hemelse Vader vraag om 
het volgende te bidden: ‘Want Uwer is het koninkrijk, de kracht en de 
heerlijkheid tot in der eeuwigheid’. Zo stelt u Uw Hemelse Vader, in 
Mijn Naam, over dat lichaam en alles waar het zich mee verbonden 
heeft, aan, opdat het de vier dieren zal gehoorzamen wanneer Ik de 
eerste zes zegels van de boekrol open. 

Weet bij dit alles dat Ik, de Here, Uw God, u barmhartigheid zal doen 
zoals Ik u in het zevende gebod versproken heb. Want net als Mijn 
Zoon, Jezus Christus, zult u van de tweede dood geen schade lijden. 
Toch zal het voelen als sterven voordat het lichaam gelouterd is en 
zal opstaan, gelijk het Zijne. Ik hoop dat u in Zijn liefde blijft als de 
verdrukking toeneemt en de vier dieren voor Mijn troon, uw lichaam, 
roepen: ‘Kom! Want zonder uw tussenkomst zal het komen. De dag 
des oordeels; het einde der tijden, het einde der vloed, is nabij. Bewaart 
daartoe wat Ik u geboden heb en houdt uw geestelijke uitrusting aan, 
opdat u in Mijn Zoons liefde blijft wanneer deze dag zijn aanvang 
neemt.’ Efeziërs 6:10-18 De geestelijke wapenuitrusting: Voorts, 
weest krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht. Doet de wapen-
uitrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 
duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers dezer duisternis, 
tegen de boze geesten in de Hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrus-
ting Gods, om weerstand te bieden op deze boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord 
met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten  
geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt 
bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende 
pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en 
het zwaard des Geestes, dat is het Woord van God. 
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De openbaring van Johannes 6:1-2 De eerste zes zegels geopend 
En Ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een 
van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! En ik 
zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een 
kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. 

Dit krachtsvertoon, waarvan Johannes getuige is, wordt veroorzaakt 
door de engel aangesteld over de lucht: de eerste dag. Hij schiet zijn 
pijlen en zal u voorhouden dat zijn ‘overwinning’ de uwe is, opdat u 
zult heersen naar satans gelijkenis: zijn vloek. Neem zijn schijnbare 
overwinning niet aan, u hebt hem niet nodig. Weet dat Ik, Jezus Chris-
tus, reeds overwon en dat u slechts in Mijn liefde hoeft te blijven om 
daarin te delen. Houdt rust ondanks die kracht en geeft deze door Mij 
aan Uw Hemelse Vader als u wilt dat Wij u uiteindelijk van de boze 
verlossen. 

De openbaring van Johannes 6:2-4 De eerste zes zegels geopend 
En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het dier zeggen: Kom! En 
een tweede rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de 
vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en 
hem werd een groot zwaard gegeven. 

Johannes zag de engel aangesteld over de aarde en het water, de derde 
dag. En zij liet het water, de begeerte, uitgaan naar de vrouw gelijk 
satans vloek: want naar de man zal haar begeerte uitgaan en hij zal over 
haar heersen Genesis 3:16-17 De eerste zonde. Zij is, in zijn leugen, 
uit de dertiende rib van de man gemaakt: lichamelijk gezien zijn recht-
matig bezit. Weet dat u reeds volmaakt bent, gelijk Ik, Jezus Chris-
tus, volmaakt ben. U hoeft slechts in Mijn liefde te blijven om daarin 
te blijven delen. Houdt rust ondanks die heerlijkheid die u, man en 
vrouw, wordt voorgehouden en geeft deze door Mij aan Uw Hemelse 
Vader als u wilt dat Wij u uiteindelijk van de boze verlossen. 

De openbaring van Johannes 6:5-6 De eerste zes zegels geopend 
En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! 
En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in 
zijn hand. En hij hoorde een stem te midden van de vier dieren zeggen: 
Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; 
en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.

En Johannes zag dat de engel aangesteld over de vijfde dag u, vermomd 
als slang, probeert opnieuw te bewegen tot binnen de muren van het 
koninkrijk: uw lichaam. Met de maan in de aarde, rekt hij zich tot 
aan de Hemelpoort, opdat u plaats zult nemen op zijn troon en u zich 
even, gelijk Adam en Eva, gods’ gelijke waant. Hij zal u die kracht en 
die heerlijkheid in der eeuwigheid beloven en wil met u onderhande-
len, zonder schade te brengen aan de olie, uw geloof in die kracht, en 
de wijn: die heerlijkheid die hij u voorhoudt. Hecht geen waarde aan 
wat hij u zegt, want hij liegt zoals altijd. U hoeft daartoe slechts in Mijn 
liefde te blijven en Mijn geboden te bewaren. Houdt rust ondanks die 
kracht en die heerlijkheid in der eeuwigheid die u wordt voorgehouden 
en geeft deze door Mij aan Uw Hemelse Vader als u wilt dat Wij u 
uiteindelijk van de boze verlossen. 

De openbaring van Johannes 6:7-8 De eerste zes zegels geopend
En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier 
zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn 
naam was de dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd de 
macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, 
met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde. 

Johannes zag dat de engel aangesteld over de vierde dag (de dood) zijn 
werk begon teneinde de mens te doen geloven in satans’ macht over het 
leven en de dood, want de mens die at van de boom der kennis, zou 
voorzeker sterven. En dat voelt nu ook zo, want al wat op dit vierde 
deel van de aarde, uw lichaam, woont, wordt door de maan geslacht 
wanneer deze uw lichaam verlaat. Weet echter dat u hiervan, net als Ik, 
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geen schade zult lijden, want die schaamte, die vermoeidheid en die 
pijn, die u lichamelijk en soms ook geestelijk voelt, is tijdelijk, gelijk de 
momenten waarop die trots, die kracht en die Heerlijkheid u ten dele 
vielen. Tenminste, als u in Mijn liefde blijft. Houdt rust ondanks die 
schaamte, die vermoeidheid, en die pijn van het versterven wanneer 
deze tot u komen en geef deze door Mij aan Uw Hemelse Vader als u 
wilt dat Wij u uiteindelijk van de boze verlossen. 

De openbaring van Johannes 6:9-11 De eerste zes zegels geopend 
En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van 
hen, die geslacht waren om het Woord van God en om het getuigenis, dat 
zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige 
en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, 
die op aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en 
hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het 
getal vol zal zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood 
zouden worden evenals zij. 

Ik voorzeg u: Noch uw oordeel, noch uw ongeduld, vinden bij Mij, 
Jezus Christus, en bij Onze Vader die in de Hemelen is, grond. Want 
ieder oordeel komt, in de beginne, van een vrucht die u at van de 
boom der kennis. Weet dat u geneigd zult zijn, in naam van de ‘recht-
vaardige’, de onrechtvaardigheid bij uw naaste, satan of zijn overheden 
te bezoeken. Laat uw oordeel over hen los want hetzelfde oordeel en 
degene die het bracht, krijgt hierdoor greep over u. De waarheid is dat 
satan en zijn overheden hun werken destijds door u en met u hebben 
gedaan, terwijl u wist wat u te wachten stond: welke prijs u moest be-
talen. U zou immers sterven. Blijf in Mijn liefde en oordeel niet over 
satan, zijn leger en de mensen die hen gehoorzamen, want hetgeen 
u veroordeelt, daar had u deel aan en heeft u deel aan als u dat doet. 
Houdt rust en laat u immer tot barmhartigheid bewegen als u wilt dat 
Wij u barmhartigheid doen: u van de boze verlossen. 

De openbaring van Johannes 6:12-17 De eerste zes zegels geopend 
En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote 
aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd 
geheel als bloed. En de sterren des Hemels vielen op de aarde, gelijk een 
vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door de harde wind 
geschud wordt. En de Hemel week terug als een boekrol, die wordt opge-
rold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen 
der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de 
machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen 
der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en ver-
bergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor 
de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie 
kan bestaan? 

Houdt uw rust en sta Mij toe u te reinigen. Want met uw toestem-
ming maak Ik satans’ vloek en schepping ongedaan: verlos Ik u van de 
boze, span Ik de vierschaar over de engelen, die hun oorsprong bij de 
Here, Uw God, ontrouw werden en hun eigen woning verlieten. Ik 
zet ook uw lichaam apart in Mij, heilig u, opdat Mijn Woord in u vol-
ledig vrucht zal dragen: u Mijn discipel zult zijn. Johannes 15:1-8 De 
ware wijnstok: Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de landman. 
Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel 
vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt nu rein om 
het Woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals 
de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok 
blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij 
zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, 
want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buitenge-
worpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het 
vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en Mijn Woorden in 
u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is Mijn 
Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult Mijn discipelen 
zijn. 
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Onze Vader die in de Hemelen zijt, 
U voorsprak ons mensen: ‘Rust te houden! Zalig de barmhartigen, 
want hun zal barmhartigheid geschieden’. Vader, Uwer is het konink-
rijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. 

In Uw Zoons Naam, Jezus Christus, Amen! 

Belofte van Jezus Christus voor hen die volledig vrucht dragen: ‘za-
lig de reinen van hart, want zij zullen God zien’. 

NAwoord

Stichting Ezelshoren, 

Heeft zich, onder andere, ten doel gesteld: 

•  Jezus Christus voor te stellen aan hen die willen horen wat Jezus 
Christus, de Heilige Geest en de Hemelse Vader hen zelf te zeggen 
heeft, want het Woord is het licht der mensen en het schijnt in de 
duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen Johannes 1:1-6 
Het vleesgeworden Woord.

•  Mensen bemoedigen en ondersteunen die bereid zijn hun zes dagen 
te werken, opdat de Here, Onze God, Zijn belofte voor de zevende 
dag waar kan maken als zij hun rust houden, zoals de oorspronkelijke 
geboden vragen. 

Weet dat ik, Rob van Sprang, u voor Gods’ aangezicht graag tot naaste 
wil zijn, want waar twee mensen in naam van Jezus Christus samenko-
men, daar zal Hij zeker zijn! 

Vrede zij met u 
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Mensenkinderen,

Ik, de Here, Uw God, betreur het zeer u te zeggen dat de woorden in de 
zogenaamd ‘heilige boeken’ niet altijd op Mijn initiatief zijn neergeschreven, 
of zelfs van Mij afkomstig zijn. Vandaag schijnt door Mijn Zoon, Jezus Chris-
tus, het licht op Mijn Woord en op u, opdat u zult weten hoe en hoezeer Ik 
u liefheb.

Ik, Rob van Sprang, zetter van de letter, werd geraakt door Zijn liefde en koos 
ervoor Mij vanuit die liefde tot in Zijn nabijheid te bewegen. Nu, zes jaar 
later, kan ik en mag ik, in Woord en Daad, van Zijn liefde getuigen, gelijk 
Paulus. 1 Korintiërs 13:1-13 De liefde:

•  Al ware het, dat ik met tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de 
liefde niet, ik ware schallend koper of rinkelend cimbaal.

•  Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te 
weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar had de liefde 
niet ik ware niet, ik ware niets.

•  Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn li-
chaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.

•  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde 
praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 
niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

•  Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles 
bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

•  De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; 
tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvol-
komen is ons kennen en onvolkomen is ons profeteren. Doch, als het volmaakte 
komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

•  Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik 
als een kind. Nu ik als man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 
Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht 
tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zo-
als ik zelf gekend ben. Zo blijven dan: geloof, hoop, liefde, deze drie, maar de 
meeste van deze is liefde.
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