Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het
woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die
Mij gezonden heeft. Johannes 14:25 Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u
verblijf; 26 maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal
in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
Het is niet eenvoudig de Heilige schrijft te begrijpen, want het zijn Gods woorden en
beloften! ( 2 Tim.3:16) Het is geen boek als een ander, het is heilig, uniek. Een gewoon
boek kan je lezen en achteraf heb je uw eigen beoordeling. Enkel de Bijbel dient eerst
te worden geloofd, en dan kun je het langzaam begrijpen en ervaren! De grote
voorwaarde is dat men tot wedergeboorte komt en de H. Geest hebt ontvangen.
(Joh.3:3) De Bijbel staat vol van symbolische waarden en gelijkenissen. Wij
wandelen even door de Bijbel en gaan op zoek naar lichtgevende sleutels.

WATER EN GEEST
Hoe komt men tot wedergeboorte? Jezus leerde : “geboren worden uit water en
geest”. (Joh.3:5)
Bij een normale geboorte komen wij op de wereld uit het vlees van uw moeder! Vooraf
was er een liefdesdaad.
Hier spreekt Jezus over twee elementen, om christen te worden: water en Geest.
Sommigen denken tevergeefs aan het doopwater, wat niet de bedoeling van Jezus
was. De duivel bracht al verwarring met de kinderdoop! Johannes de doper doopte
met water, maar nu dient men gedoopt te worden met de Heilige Geest. Het water zijn
alle woorden, het evangelie van Jezus, het is het water des levens. (Op.22:17) Jezus
stelde voor te drinken van het levend water dat Hij
zou geven, en je krijgt geen dorst meer. (Joh.4:14)
Water is nodig voor het lichaam, een noodzaak!
Het water zijn de woorden van Jezus, de Geest
overtuigt u van de waarheid. Wie dus gelooft in
Jezus wordt een nieuwe schepping, krijgt een
nieuwe DNA! (2 Kor.5:17) (Gal.6:15) Hij krijgt
eeuwig leven! Het is de enige weg naar de hemel!
De duivel wil die DNA dwangmatig wijzigen, zo dat
mensen hem onder controle zullen aanbidden.
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MENSEN ALS BOMEN!
Eerst dient men altijd een Bijbeltekst bekijken of men die letterlijk kan nemen. Indien
niet, dan pas kunt u een vergelijk maken of vergeestelijken. Wij lezen eens Richt.9:815. Bomen zijn hier duidelijk mensen die een koning wilden aanstellen.
Bomen kunnen een volk zijn.
Matteüs 24:32 Leert

dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds
week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.
33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij
is, voor de deur.34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan,
voordat dit alles geschiedt.

Hier vinden wij de vijgeboom als het volk Israël. Het kwam tot nieuw leven in 1948.
Lucas schreef: Let op de vijgeboom en al de bomen. Die andere bomen zijn de volken
uit de buurlanden van Israël en kwamen ook meer tot leven. Het is een teken van de
eindtijd! Dit gegeven is een onderwerp van groot belang in de profetie over de
wederkomst van Jezus.
Ook de profeet Henoch (24) schreef over geurige bomen rond een troon, en ook nog
andere bomen als mensen die een geur verspreiden. Het zijn die christenen die de
geur van Christus verspreiden. Een geur kun je niet zien, maar ervan genieten. De
apostel Paulus wist hiervan en schreef aan de Corinthiërs:
2 Korintiërs 2:14 Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de
reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, 15 want wij zijn voor God een geur van
Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor dezen een
doodslucht ten dode,

STERKE BOMEN
Jeremia 17:8 hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels
tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen
blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

Bijbelgetrouwe christenen hebben het
“water “gevonden” De profeet Jeremia
vergeleek de gelovige die in erg moeilijke
tijden terechtkwam.
De ‘hitte”’ zijn
moeilijke tijden die mensen depressief en
erg moedeloos kunnen maken. Wij zien
de invloed en de gevolgen van het
coronavirus
en
de
opgedrongen
experimentele vaccins. Wie zijn wortels
niet wil slaan in het water van de Bijbel, zal langzaam uitdrogen, begrijpen nooit de zin
het korte aardse leven. Men kan dan spreken over een verloren ziel!
Christenen, de gemeente verlangt naar de wederkomst, zij verlangt naar de “Geliefde”,
Hij was als een appelboom, Hooglied 2:3 zij wilde gemeenschap in de schaduw van
de appelboom!!
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HET HART
Het hart in de Bijbel heeft niets te maken met de verering van het heilig hart van Jezus!
Wanneer wij in de Bijbel lezen dan lezen wij veel over het hart en harten van mensen.
Tot onze grote verbazing ontdekten wij dat door Dr. Leaf, (wereldbekende
hersenspecialiste) dat er in het hart van de mens ook geheugencellen ontdekt werden.
Daarom gaan wij nu even luisteren naar Gods woord over “het hart”. Wij nemen de
bijzonderste items.
Met het hart wordt in de Bijbel voor het eerst gesproken, in de tijd die voorafging aan
een oordeel, de zondvloed. Het denken van de mens was erg zondig geworden. De
satan beïnvloedt de geest van de mens opnieuw. Wij kunnen dit best vergelijken met
onze dagen! Het zal nog veel erger worden. (Marc.13:20)
Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op
de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten
te allen tijde slechts boos was, Gen.6:5.

Het denken van de mens staat onder controle
van God zelf. Wij lezen dat God het hart van de
Farao zou verharden of koppig maken. (Ex.4:21).
Zo weten wij dat God het denken van de mensen
kan wijzigen, naar Zijn wil. De plagen kwamen met
een pest onder het vee van de farao. Het vee van
de Israëlieten bleef gezond. (Ex.9:6) God had
controle over de pest, ook vandaag! Egypte werd
hard getroffen. Egypte is nog steeds een beeld van
de wereld.
Het is ongezond uw broeder in gedachten te haten. (Lev.19:17)
Gedenkkwasten deden God volk eraan te herinneren hun hart niet te laten verleiden
via hun ogen om tot overspel te komen! Het denken mag niet besmet worden!
God kan men vinden door Hem te zoeken met uw ganse hart! (Deut.4:29)
Deuteronomium 30:6 En de HERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost
besnijden, zodat gij de HERE, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw
ziel, opdat gij leeft.

Het denken van de mens is te manipuleren bv. door alcohol of medicatie.
Eten en drinken kan veel invloed hebben en het hart, het denken veranderen.
(Ruth.3:7) (Esther 1:10-11).
Salomo kwam tot afgoderij, door invloed van zijn vrouwen, zijn denken werd besmet
en zondig. Zijn hart was niet meer volkomen toegewijd als dat van David. Dit lijkt op
hen die de gedachte van de wereldkerk vandaag goedvinden.
God kan ook ieders hart beproeven om te weten wat erin leeft zoals bij Jechizkia.
(2 Kron.32:31) God beproefd uw hart, uw denken in uw slaap! (Ps.17:3).
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uw HART ONDER CONTROLE houden
Hier is geen hartslagmeter nodig. De Bijbel
is de meter van uw gedachten! Onze
gedachten dienen onder controle te worden
gehouden. Opgelet voor geestelijke
klonters! Let op wat Job ons leert:

Indien mijn hart zich heeft laten lokken
tot een vrouw, en ik geloerd heb aan de
deur van mijn naaste, Job 31:10 dan
moge mijn vrouw voor een ander malen,
en mogen anderen zich over haar
neerbuigen.

HET HART KOMT ONDER DRUK
Het denken van de mens komt meer en meer onder druk te staan. Nooit werd het
denken van de mens gemanipuleerd als vandaag, massamanipulatie via pers en
ongezonde politiek. Bijzonder wil men christenen treffen welke alles toetsen aan Gods
woord. De Bijbel geeft licht, inzicht op ons levenspad! (Ps.119:105)
Psalm 11:2 Want zie, de goddelozen spannen de boog,

zij leggen hun pijl op de pees, om oprechten van hart in het duister te treffen.
De context van dit vers staat in het licht van bescherming, in een tijd van verwarring,
wat kan de rechtvaardige nog doen? (3) Hier staat in feite “vanuit de duisternis” dit
zijn de satanische kringen. Dit is wat verborgen dient te blijven voor het publiek! Deze
NWO zijn de wakkere christenen niet onbekend! Deze goddelozen denken er is geen
God! (Ps.14:1) Hoop: Psalm 27:14 Psalm 28:7 Psalm 31:25

GEBEDEN VANUIT HET HART WORDEN VERHOORT
Vertrouw op de HERE en doe het goede, woon in het land
en betracht getrouwheid; Psalm 37:4 verlustig u in de HERE;
dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Psalm 37:5 Wentel
uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het
maken;
Dit is een sleutel tot verhoorde gebeden, wie zich verlustigt in dezelfde denkpistes van
God. Die wensen zullen worden verhoord.
Biblespace, 4 september 2021
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