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OPEN HEMEL    RHEMA 

TOEPASSINGS OVERZICHT 
 

     RHEMA is God’s persoonlijke ‘Sprekende’ Woorden op aarde en in Eeuwige Hemel 

 
Deze handleiding is om de kloof tussen God en ons hart- en verstandelijke begrip van God te overbruggen. Het is om ons 
verstand en ons lichaam in een liefdes onderwerping te brengen aan ons hart omdat ‘God het hart Beantwoord’. Het hart 

staat los van het lichaam en het verstand. In het hart is de relatie met God, daarom is het, dat we de ‘relatie’ met Het  Wonder 

Bloed en Vlees van Heer Jezus in ons hart activeren, waar we God alle glorie geven die Hij Vereist, waar we ‘ja Heer’ 
zeggen en waar Heilige Geest levende wonderen van oplossingen voor nu, voorziening, richting, genezing, bevrijding, 

bescherming, transformatie voor de toekomst en bevrijding van het verleden tot bestaan roept. 

 

Ben je bewust van de Wonder Deur die de Hemel in leidt. Dat is het Wonder Bloed en Vlees van ‘God Zelf’, 

verwezen als ‘Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus’, genoemd ‘De Zoon van God’ Die op de aarde 

wandelde 2.000 jaar geleden: De Heer Jezus Christus.  

Geen mens kan voor een Heilige God staan. Ieder mens zonder uitzondering moet door Het Heilige, God 

Ontworpen, God Geaccepteerde en de God Voorziene Voorziening om te kunnen zijn voor deze Heilige God: 

atheisten, moslims, christenen en iedere andere religie gelijk.  

Alleen Het Heilige, Vlekkeloze, Goddelijke Bloed van Heer Jezus Christus is Waardig om dit te Volbrengen. 
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Hoe de Openbaring van RHEMA Realiteit begon  

In Julie 2013 Sprak Heilige Geest tot me: “Ik wil dat je een RHEMA School opzet” en Hij gaf me Mattheus 13 als referentie. 

Mattheus 13: 
11 

Heer Jezus Zei:“Omdat het jullie gegeven is de geheimenissen van Het Koninkrijk der Hemelen te kennen, 
12 Want wie heeft, hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben”. Het gaat niet om lezen met ons verstand, want 

slechts openbaringen van Heilige Geest maken dat we begrijpen met ons hart, en dan word ons verstand getransformeerd. 

Dit overzicht is geschreven vanuit HEMELS GEZICHTSPUNT naar Hemel op aarde werkelijkheid: ‘Het is Volbracht’,   ‘je 

moet sterven in Christus om te Leven in Christus’, ‘je moet wederom geboren worden’, ‘je bent een nieuwe schepping in 

Christus’, ‘je kunt Gode niet welgevallig zijn zonder Geloof’, ‘het gebed van een rechtvaardige vermag veel’, ‘je bent 
overwinnend en meer dan overwinnaar IN ALLE DINGEN’ en Mattheus 19:29 “je zult honderdvoudig terug ontvangen 

en het Eeuwig Leven beerven”.                                                                              

Als al het voorafgaande in je leven is, wandel je in Het Koninkrijk der Hemelen op aarde. Zo niet, ‘je hebt niet omdat je 
niet vraagt’, wanneer je vraagt, moet je vragen wat Heilige Geest welgevallig is.                                                                     

Bekeer je in Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus, en vraag om De Wil en Wegen van De Heer vanuit je hart, dan 

je verstand, IN ALLE DINGEN.  

‘Zoek Mijn Hart en Aangezicht eerst en Al het andere zal je gegeven worden op Mijn Manier’ 

 

Dit overzicht is een introductie voor  

 de realiteit van God persoonlijk tot je Spreken: 
 

1. RHEMA is 
 

a. In aanmerking komen voor God’s Koninkrijk door Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus.                                                                                                                                               

Heer Jezus Zei: “drink Mijn Bloed en eet Mijn Vlees”. (Joh. 6) 

     Het belangrijkste in ons leven is dat we leren om dit te doen (met ons hart). Het is cruciaal, het is ons Leven.                                                                       

b. Verlangen om van Heilige Geest te horen en het horen en doen van Heilige Geest’s Wil op Zijn Manier.  

c. Ontvangen van een harts verlangen om te doen wat Heilige Geest van ons Vraagt.  

d. Ontvangen van leiding en voorziening, of stap voor stap leiding ontvangen om te doen wat Heilige Geest van je vraagt.  

e. Transformeren in je hart, verstand en lichaam door Het Koninkrijk de Hemelen op aarde.  

f. Wonderen ontvangen die je hart, verstand, bevrijding, voorziening, bescherming, verlangens en transformatie houden 

op de weg die Heilige Geest je wijst en om overwinnend te zijn in de situatie die aan je is gepresenteerd.   

g. Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus, Heilige Geest’s Stem, alle glorie aan God geven en ‘ja Heer’ zeggen, 

gebruiken als maatstaf om op het juiste spoor en in Het Koninkrijk der Hemelen op aarde te blijven.  

h. Begrijpen dat Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus, Heilige Geest’s Stem, alle glorie aan God geven en ‘ja 

Heer’ zeggen je vrij zet van alle gebondenheid aan jezelf, je vrij zet van gebondenheid aan alle menselijke en aardse 

wegen en het stelt je in staat te wandelen en te blijven in Het Wonder Koninkrijk der Hemelen op aarde.  

i. Herhalingen in dit overzicht zijn niet herhalingen in die zin, maar dienen om je steeds opnieuw binnen te brengen 

in leven in Het Koninkrijk der Hemelen op aarde, om daar te blijven, en om in de Eeuwige Hemel te zijn.  
 

2. Horen van Heilige Geest 

a. Begrijp dat Heilige Geest’s Stem een fenomeen is en een wonder, maar het is werkelijkheid voor ons om te horen en 

te volgen. 

b. Leer de Bijbel te lezen vanuit Hemels Geinspireerd Gezichtspunt, en je zult honderdvoudig terug ontvangen en het 

Eeuwig Leven beerven. Ons leven is bedoeld om ons God gegeven doel in Christus te vinden en daar constant in te 

wandelen zoals Heer Jezus deed.  

c. Begrijp eerst met je hart en dan met je verstand: weet altijd het verschil en verwar dit NOOIT.  

† 

† 
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d. Verwelkom Heilige Geest’s Stem of Implicatie. Je gehoorzaamt door gehoorzaamheid te doen met je hart, en dan volgt 

je verstand. Dan zullen de resultaten van wat tot je Gesproken was zich beginnen te materializeren in je leven.  
 

3. Het zijn van een discipel van Heer Jezus 

a. De enige manier om een Christus discipel te zijn is door Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus. 

b. Ontvang vrede die alle verstand te boven gaat. 

c. Wees ontvankelijk om Heilige Geest te horen, verwelkom Heilige Geest’s Woorden met een verlangen te gehoorzamen 

en DOE HET. 
 

4. Ontvang vrede die ALLE verstand te boven gaat 

a. Laat je gedachten dieper in Het Koninkrijk der Hemelen op aarde binnendringen, dan onvang je ‘Christus denken’ en 

heb je vrede. 

b. En dan ben je op de juiste plaats voor de volgende stap, wees stil en weet………  
 

5. Wees stil en weet dat Ik God Ben 

a. Wanneer ik werkelijk binnenga in God’s oplossingen systeem, ‘wees stil en weet dat Ik God Ben’ en daar in leef door 

Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus, dan lossen problemen zich gewoon op en God’s Intieme Verlangens  

materializeren in mijn leven.  

b. Dan weet ik dat het alleen om Heer Jezus gaat, om Zijn Wegen en dat het er om gaat dat ik me voeg naar Zijn Wegen. 
 

6. Zoek eerst Het Koninkrijk van God en AL het andere zal je gegeven worden  

a. Wanneer ik werkelijk God’s Intieme Koninkrijk zoek en daar binnenga en met God ben van aangezicht tot Aangezicht, 
verliest al het andere betekenis in het leven. Er is geen verleden en er is geen toekomst, ik houd op te bestaan en ben 

compleet in God en Zijn Intieme Koninkrijk.  

b. Wanneer ik in Het Koninkrijk der Hemelen op aarde ben, ben ik in hemelse rust en ontvang wonderen.  

c. Dan sommige momenten ben ik me bewust van aards willen of aards nodig hebben en ik zie en hoor aardse meningen. 
Dan weet ik dat ik uit God’s Intieme Koninkrijk waar ik in God’s Tegenwoordigheid was ben geraakt.                                   

Ik ben uit Het Koninkrijk der Hemelen op aarde gegaan en terug gestapt in aardse zaken.  

d. Ik bekeer me en ben dan gegriefd en deze grief brengt me opnieuw van aangezicht tot Aangezicht met God. Dit laat 
de oprechtheid van mijn hart voor God zien en dan ben ik opnieuw terug in God’s Intieme Koninkrijk.   

 

7. Leven in Het Koninkrijk der Hemelen op aarde  

a. Dit was het geval in de hof van Eden. Opnieuw toen God met Zijn volk in de woestijn was en daarna opnieuw in het 

beloofde land.  

b. Vandaag door Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus kunnen we in het Koninkrijk der Hemelen op aarde zijn.  

c. In de Intimiteit van De Hemel zijn, of in Hemel op aarde in Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus zijn, gaat dieper 

dan zelf.  
 

8. God is Omnipotent, Alles Omvattend en ‘Ik Ben die Ik Ben’  
 

9. Geen goden voor Mijn Aangezicht 
God Gebied: ‘geen goden of zonden voor Mijn Aangezicht’. Begrijp dat ‘goden en zonde’ onderling verwisselbaar zijn.  

 

10. Heb De Heere uw God lief met geheel uw hart, ziel, lichaam, verstand en kracht  

a. God, Heilige Geest en Heer Jezus leven alleen in en met de mens die: ‘De Heere lief heeft met geheel zijn hart’.  

b. God heeft antwoord en bekrachtiging gegeven door Heilige Geest Die in mij kan en wil leven, me Alle dingen leert en 

bekrachtigd heeft door Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus. Dat is leven in ‘Hemel op aarde’ vandaag.  

† 
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c. God wilde niet leven in een gebouw gemaakt door mensenhanden. Hetzelfde geldt vandaag: Heilige Geest leeft niet in 

de mens’ denken of in de mens’ goede werken, slechts alleen in wat geinspireerd or bekrachtigd is door Heilige Geest. 
 

11. God’s Liefde begrijpen 

a. God heeft Zijn schepping niet lief dat zondig is: ‘geen zonde voor Mijn Aangezicht’ en ‘geen afgoden voor Mijn 

Aangezicht’. Maar in Heer Jezus’ Wonder Bloed en Vlees zijn alle dingen nieuw, ieder die daar binnengaat ontvangt.   

b. God heeft een voorziening gemaakt door ons Zijn Wonder Bloed binnen te trekken waar we vergeving en transformatie 

ontvangen. In Heer Jezus’ Wonder Bloed en Vlees zijn we een nieuwe schepping en Zijn liefde is een automatisch bij-
product wanneer we getransformeerd zijn in Hem: ‘Ik Ben in jou, jij bent in Mij’ en ‘ik ben een nieuwe schepping in 

Jezus Christus’.  
 

12. Heerschappij nemen 

a. Je bent overwinnend en meer dan overwinnaar in alle dingen; neem heerschappij door b, c en d toe te passen.  

b. Neem heerschappij door Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus, door Heilige Geest’s Stem en leiding, door alle 

glorie aan God te geven en ‘ja Heer’ te zeggen.  

c. Heilige Geest Spreekt in of door ons levende realiteiten tot aanschijn en Zijn plan materializeert. 

d. Dan leg ik mijn hart in Heer Jezus’ Hart en mijn gedachten in Heer Jezus’ Gedachten. Dan leg ik mijzelf neer, ik leg 

alle situaties en alle toekomst in Zijn persoonlijke Handen en als ik dan een word met Heilige Geest en Heer Jezus 

Zeggende: “Het Is Volbracht”, dan begin ik wonderen te zien die zich intiem, langzaam en continue ontvouwen.  

 

13. God’s oplossingen concept vanaf het begin 
 

a. Versta dat vanaf het begin het oplossingen concept komt vanuit het hart. Het Hart van Heer Jezus, Het Hart van Heilige 
Geest en Het Hart van God, Heer Jezus Die Was en Is Het Woord vanaf het begin (Joh 1). Het oplossingen concept is 

in de Drieeenheid en heeft geen problemen, alleen oplossingen.  
  

b. Je maakt jezelf ontvankelijk voor dit oplossingen concept door God’s Hart voor jou te eisen. Dat kan, want daar is al 

voor betaald door God’s Wonder Bloed en Vlees door Jezus Christus en kan niet terug genomen worden.  
 

c. Wanneer je God’s Hart eist, leg je jezelf, je denken en je hele hart in God’s Handen en je weet: “Het Is Volbracht”. 

Dan weet je vanuit je hart hoe te leven in de oplossingen die alreeds aan je gegeven zijn.  
 

d. De woorden ‘geloof’ en ‘eisen’ zijn allebei parabelen, laag niveau in de mens, zonder kracht. Om in het hoge niveau 
van geloof en eisen dat van God komt te zijn, kost je alles, inclusief je hele zelf en alles dat je ooit gehad hebt en ooit 

zult hebben. Het is in dit hogere niveau waar je God’s Hart eist met je gehele hart en kracht en waar God je bekrachtigd, 

waar je God’s Tegenwoordigheid ontvangt en waar je ‘van aangezicht tot Aangezicht bent met God’. Als je dieper en 

dieper gaat, veranderd geloof in WETEN hetgeen GELOOF is dat materializeert.  
  

e. Dit is waar het oplossingen concept werkt en waar je bent bekrachtigd door God’s Wil en God’s Wegen. 
  

f. Dit is waar TRANSFORMATIE PLAATSVIND en problemen beginnen te verdwijnen.  
                                                                                                                            

g. Ik blijf hier binnen gaan door me dagelijks te bekeren, zodat ik kan wandelen en blijven in dit oplossingen concept.     
Ik wil hierin blijven omdat al het andere op aarde zo vreemd voor me is tegenwoordig; zo beperkt, krachteloos, barbaars 

en slechts bestaan. 
 

h. Problemen in dit leven ontstaan doordat dit oplossingen concept niet gekend is en door niet te weten dat het begint in 

ons hart. Vanuit ons hart kunnen we getransformeert worden in God’s wonder manieren van leven en kunnen we weten 

dat De Prijs alreeds Betaald Is voor ons.  

i. Het oplossingen concept is ‘Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus’, dit Wonder van God dat ons op het juiste 

spoor houd, ons transformeert, bekrachtigd en bevrijd zodat we vrij kunnen zijn en in overwinning kunnen wandelen. 

† 

† 

† 
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j. Het oplossingen concept is niet gebed (echt gebed zoals ik het zie en doe is op blz. 6-7). Het volgende oplossingen 

concept (no. j en k) was aan mij gegeven toen ik naar Togo Afrika was geleid in 2016. Dit concept is: je legt je hand 

op je voorhoofd en zegt vanuit je hart met je mond: “Uw Wonder Bloed en Vlees Heer Jezus, kom in mijn denken”. 
Je doet dit vijf keer en ga dieper bij iedere keer. Merk dat je gedachten zijn gestopt en je hebt ‘vrede die alle verstand 

te boven gaat’ ontvangen. Ga dan nog dieper door je gedachten te brengen in Zijn Gedachten door te zeggen: “kom in 

Uw gedachten Heer Jezus”, dan zul je Christus’ Denken in je eigen denken beginnen te ontvangen.  
 

k. Vervolgens doe je hetzelfde met je hart. Leg je hand op je hart en zeg: “Uw Wonder Bloed en Vlees Heer Jezus kom 

in mijn hart.” Zeg dit vijf keer en ga dieper bij iedere keer dat je het zegt. Dan zul je ‘wees stil en weet dat Ik God 

Ben’ weten en ontvangen. De Bijbel zegt: ‘God Antwoord het hart’, en dat is Zijn Hart dat Hij in jouw hart heeft 

gelegd. Wanneer je dit iedere morgen en avond doet, zal je leven onmiddellijk veranderen van een aardse manier van 

zien naar God’s onbekende Manier van Zien, maar je zult weten dat het GOED is. Dat is wat je noemt ‘Het Koninkrijk 

der Hemelen op aarde’. Hoe meer je het doet, hoe meer en dieper je het zult ontvangen.  

l. Toen we in Togo Afrika waren, Sprak de Heer tot me om dit concept te laten zien aan de mensen in iedere kerk waar 

we kwamen. En ze gingen binnen! Nadat ze dit vijf of tien minuten deden, zag ik dat de Hemel begon te Openen over 
verschillende mensen en sommigen begonnen te schudden en uit hun stoel op de grond te vallen overal in de kerk. 

Pinksteren naar mijn mening werd uitgestort. Dit is Hemel op aarde voor allemaal. Ik heb gemerkt dat iemand het 

onbekende van God moet verlangen en accepteren om een open Hemel over zich te kunnen ontvangen. Dan kunnen 

ze met wat voor manifestatie dan ook om gaan. Ik heb gemerkt dat de meeste manifestaties gepaard gaan met God’s 
Vrede, met bevrijding van deze wereld, met transformatie die vrij zet, en met het ontvangen van God’s onbekende 

maar complete toekomst voor henzelf.  

m. Schrijver’s openbaring en ervaringen: Ik heb de onbekende manifestaties iedere dag voor 22 jaar op me gehad en dit 
is wat ik noem Het Koninkrijk der Hemelen op aarde. Resultaat van hierin wandelen is altijd overwinnend en meer 

dan overwinnaar zijn. Het is een relatie dat mijn wezen veranderd in een simpele liefdesaffaire die continue werkt. Het 

tilt mijn leven iedere dag hoger. 

 

Als je meer van GOD nodig hebt in wonderen,                                                                 

  MOET je zelf minder worden zodat Heilige Geest MEER kan worden in je leven.   
 

 Begrijp vanuit je hart en verstand hoe Heilige Geest het bedoelt heeft voor ons om de Bijbel te lezen  

a. Lees Exodus 20:19: De Israelieten wilden niet dat God to hen Sprak want ze zeiden: “laat God tot Mozes Spreken en 
Mozes tot ons, want als God tot ons Spreekt zal Hij ons doden”. Zij zagen God’s Kracht en hadden zojuist de tien 

geboden ontvangen dat bloot legde wat ze deden tegen God en hun Israelitische gemeenschap.  

b. Schrijver’s openbaring: Mozes was in de woestijn toen God hem ontmoette. God zou de Israelieten hebben ontmoet 
precies daar waar ze waren, want 1- Hij had Gezegd: “Ik heb hun gejammer gehoord” en 2- God was tot hen gekomen 

zoals Hij tot Mozes was gekomen. Ze hoefden alleen maar Hem te verwelkomen zoals Mozes Hem verwelkomt had. 

Dan zou God mischien tot ze Gesproken hebben zoals Hij tot Mozes Sprak. Voordat God tot Mozes Sprak, Sprak God 

tot Abram, waarom niet tot jou, Hij Spreekt tot mij.  

c. Schrijver’s openbaring: Toen ik mezelf op had gegeven en niet meer wilde leven waar ik was, Kwam Heilige Geest 

tot me. 
 

 Lees en begrijp vanuit je hart en daarna verstand het doel dat Heilige Geest had en heeft voor de Bijbel 

a. Begrijp vanuit je hart. Het gaat altijd terug naar het geven van Alle Glorie aan God.   

b. Onvang de schriftgedeelten door Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus zodat je gedachten rein zijn en je 

wonderen ontvangt.  

c. Heilige Geest moet de verzen in je Inspireren, Spreken of Openbaren, dan bekrachtigen de verzen je en geven inzicht.   

d. De verzen zullen Het Koninkrijk der Hemelen op aarde in je en door je verruimen. 

† 

† 
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e. De bijbel verzen zijn gelijkenissen, lees Matteus 13:10. Ontvang openbaring door dieper in het vers te gaan totdat je 

openbaring van Heilige Geest ontvangt. Dat is Het Koninkrijk der Hemelen op aarde, het is krachtig en word 

werkelijkheid.  

f. Wanneer je in de verzen gaat vanuit God’s Standpunt begrijp je geestelijk, de verzen geven inzicht en wonderen 

manifesteren. Het openbaard Echt Geloof. 

g. De openbaring van een vers is bedoelt voor jou om MEER inzicht te ontvangen en het zet je vrij en transformeert.  

h. De openbaring van een vers is voor jou om MEER overwinnend te zijn om te wandelen in Het Koninkrijk der Hemelen 

op aarde.  

i. Als je meer van Hemel op aarde wil en nodig hebt dan waar je nu bent, begrijp dan dat je De Auteur van de Bijbel 

moet ontvangen, Heilige Geest, die groter is dan de Bijbel. De Auteur heeft het schrijven van de Bijbel Geinspireerd 
en Inspireert de Openbaring ervan aan het hart en Hij transformeert het verstand. Zij hebben beiden een plaats in je 

leven, maar Heilige Geest moet erkend worden als De Schrijver en Uitlegger van de Bijbel zodat de Bijbel zich correct 

kan manifesteren als bedoelt. 

j. Dit is je persoonlijke, geestelijke en tastbare relatie met Heilige Geest, Heer Jezus en God. Wanneer je je hele zelf in 

Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus legt, ben je op de juiste plaats om Het Koninkrijk der Hemelen op aarde 

te ontvangen. De Bijbel zal alle Hemel op aarde activiteiten en de relatie die De Drieeenheid met je heeft bevestigen 

wanneer Heilige Geest deze dingen aan je openbaart door Zijn Bijbel. 

k. Je kunt geen tastbaarheid van Het Koninkrijk der Hemelen op aarde ontvangen met je verstand, het is alleen door 

openbaring en bekrachtiging van Heilige Geest. Dan zal je denken transformeren zoals God het Verlangt.  

l. Schrijver’s openbaring: De Bijbel moet geestelijk verlichtend zijn. Niet slechts een verstandelijk inzicht als ik lees, 
maar wanneer ik openbaring ontvang van het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus, zal Heilige Geest me in de 

beloften transformeren, wonderen zullen plaats vinden en deel zijn van MIJN LEVEN NU en niet alleen in het 

hiernamaals. 

m. Schrijver’s openbaring: Ik weet het hiervoorafgaande, omdat ik de beloften ontvang in mijn leven. Wanneer ik niet 

tevreden ben en ik wil meer van Heilige Geest’s Wil en Wegen in mijn leven, ga ik dieper en dieper in Zijn 

Tegenwoordigheid. Ik laat mezelf los en ga meer en meer in Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus. Dan Spreekt 

Heilige Geest en het komt tot stand.  

n. Bijbel vers, plus openbaring, plus wonder vrede, of: Rhema, plus openbaring, plus wonder vrede is gelijk aan 

overwinnend en meer dan overwinnaar zijn in ALLE dingen.  

 

Resultaten ervaren van effectief gebed in niveau 4, 5 en 6 
  

Begrijp vanuit God’s Standpunt hoe te bidden en zie je wanhopige, heilige hart tot uitdrukking komen in 

wonderen zoals Heer Jezus Zei, “Ik doe niets uit Mezelf; maar zoals De Vader Me Geleerd heeft”, Johannes 

8:28. En Johannes 11:42 “Vader Ik dank U dat U Mij Gehoord heeft en Ik Weet dat U Mij altijd Hoort”.  

 

1.   Mijn ervaring en begrip van hoe te bidden (dialoog) en wonderen tot stand zien komen. Het woord gebed is een 

gelijkenis, zie Matteus 13:10; het woord is ‘Voorbede’ en alleen Heilige Geest Kan en Zal Voorbede Initieren.  
 

a. Ik ben opgelost en los mezelf op in Heilige Geest’s Handen en dan in Heilige Geest’s Hart. Daarna drijf ik alle angst 
uit om controle te verliezen omdat ik van aangezicht tot Aangezicht ben met Heilige Geest.  

 

b. Uw Wil Zal Geschieden op aarde gelijk in de Hemel, zoals in Heer Jezus’s gebed: “Uw Koninkrijk Kome, Uw Wil 

Geschiede op aarde gelijk in de Hemel.”  
 

c. Ik moet begrijpen dat: ‘ik heb niet, omdat ik niet vraag om God’s Wil en God’s Wegen.’ Ik moet God’s grotere Plaatje 

van Zijn Wil en Zijn Wegen begrijpen vanuit mijn hart, niet vanuit mijn wil of gedachten, deze leg ik in Zijn Hart.   
 

d. Ik moet begrijpen: is er iets dat ik nodig heb wanneer ik in God’s Koninkrijk ben? Het antwoord is nee, ‘niets’. Als ik 

op een zeker moment gebrek heb, dan ben ik buiten Het Koninkrijk der Hemelen, omdat er geen gebrek is in Heer 

† 

† 

† 



How to Desire, Hear, Receive and Proceed 
“ik ben OVERWINNEND” en “Meer dan OVERWINNAAR” in ALLE dingen 

 

11/11/2019                                                © 2019 Open Heaven RHEMA Application Center                        page 7 
 

 

Jezus’ Koninkrijk op aarde. Wanneer ik me realizeer dat ik buiten Het Koninkrijk de Hemelen ben, is dat omdat ik me 

niet onderwerp. Ik moet me bekeren, opnieuw binnen gaan en meer transparent zijn voor mezelf en voor Heilige Geest.  
 

e. Ik bekeer me en pleit Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus voor alle dingen, zodat ik ieder moment terug kan 

zijn in Het Koninkrijk der Hemelen. Dan ga ik dieper en hoger en probeer constant in Het Koninkrijk der Hemelen te 
blijven.   

 

f. Schrijver’s geopenbaarde manier van bidden: ik bid niet zoals ik geleerd heb. Ik heb een dialoog met Heilige Geest en 

zie of Heilige Geest me Heilige Geest’s GEZICHTSPUNT laat zien, of ik probeer vanuit mijn hart Heilige Geest’s 

GEZICHTSPUNT te zien en te doen zoals Heilige Geest van me verlangt opnieuw, vanuit Heilige Geest’s 

GEZICHTSPUNT.  
Slechts alleen uit mijn hart en soms ook met mijn mond zeg ik “JA tegen Uw Wonder Bloed, JA tegen Uw Wonder 

Vlees, Uw Geest, Uw Wil, Uw Wegen en Uw Tegenwoordigheid, Heer Jezus.” Dan hoor ik “dat Kan Ik Doen” van 

De Heer. Vrede en vertrouwen komen over me en ik hoor God Zeggen, “wees stil en weet dat Ik God Ben”. De uitkomst 
is zojuist in God’s Handen gekomen. Mijn vertrouwen in de onbekende toekomst komt als een wonder, rustende in 

mijn binnenste en het begint God’s transformatie te activeren. Dan komen wonderen tot stand.  
 

g. Wanneer ik gebrek heb in het natuurlijke of in mijn hart, vraag ik vanuit mijn hart. Dan word ik God’s kind en een 

erfgenaam van De Troon.  
   

h. Soms wanneer ik vooruit loop op Het Koninkrijk der Hemelen en om iets vraag, probeer ik God te manipuleren om 

iets te doen vooruit op Zijn schema. Dan zeg ik gewoon vanuit mijn hart: “Heer Jezus, ik probeer U te manipuleren. 
Vergeef me en hier is mijn lijst.” Wees eerlijk tegen De Heer. Merk op dat het een eigen idee gebed was, dan word het 

eerlijk. 
 

i. Dan roep ik vanuit de diepte van mijn hart: “vergeef me, ik wil Uw Wil en Uw Wegen” en ik word een met God en 

God’s Hart en God Kennende mijn hart. Dan Zegt Heilige Geest: “dat Kan Ik Doen.”  
 

j. Wanneer ik God’s Hart ken, kan ik God’s Hart adresseren en God kan mij niet weigeren. Dit is Heilige Grond.  
 Dan converseert Heilige Geest met me van: “dat Kan Ik Doen.”  

 

k. Of mijn relatie met Heer Jezus manifesteert zich in Geloof en ik ontvang het wonder. Dan weet ik dat onze intimiteit 

is: Ik (Heilige Geest) Ben in jou (gene) en jij (gene) bent in Mij (God). Dan soms weet ik: ik (gene) ben in U (Heilige 

Geest) en U (Heilige Geest) Bent in mij (gene) op aarde zoals het is in De Hemel, ALS EEN SAMEN.  
 

l. Intimiteit vind plaats en ik word overwinnend, meer dan overwinnaar en een overwinnaar in alle dingen; dit is Het 

Koninkrijk der Hemelen op aarde vanuit God’s Perspectief. Dan lost mijn perspectief zich op en word een met God’s 
Perspectief. 

 

m. Wanneer jij of iemand anders een moeilijkheid heeft. – Leg je het in Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus en in 

Zijn handen zo goed je kunt. Vraag dan aan Heilige Geest om tot je te spreken en wat Hij ook zegt, laat dat door je 

mond komen. Doe wat gesproken of op je hart was gelegd om te doen, dan begint het, continueert en materializeert. 

 

Stappen van verantwoordelijkheid na geschiktheid en wonderen te hebben ontvangen     

1.  Wandel en verblijf in Hemel op aarde 

a. God neemt van de duisternis en geeft aan het licht. Dit is als wonder geinspireerd en niet door mensen georganiseerd.   

b. Ik moet ‘sterven in Christus om te Leven in Christus’ constant, iedere dag, en niet ‘leven om te sterven’. 

c. ‘Mijn Wegen zijn niet jouw wegen en jouw wegen zijn niet Mijn Wegen, Mijn Gedachten zijn niet jouw gedachten en 

jouw gedachten zijn niet Mijn Gedachten, want Mijn Wegen zijn hoger dan jouw wegen en Mijn Gedachten zijn hoger 

dan jouw gedachten’.   

d. Ik moet zorgen dat mijn hart en verstand Heilige Geest’s Heerschappij verlangen op Zijn Manier. 

e. Hoe meer ik Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus in mijn leven verlang, hoe meer ik getransformeerd word.  

† 

† 

† 
a-
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f. Ik begrijp vanuit mijn hart dat ik gewassen word in Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus wanneer ik daar binnen 

ga.   

g. Ik heb geschiktheid voor God’s Koninkrijk der Hemelen op aarde ontvangen door Het Wonder Bloed en Vlees van 

Heer Jezus te verlangen met mijn hart, dit is God’s Process hoe Hij het Ontworpen heeft.   

h. Schrijver’s openbaring: Heilige Geest Besluit en Geeft; al wat ik doe is verlangen om te horen, te gehoorzamen en 

Heilige Geest Resultaten te zien.  

i. Schrijver’s openbaring: Je moet blijven ‘sterven in Christus om te Leven in Christus’ iedere dag, je bekeren, God alle 

glorie geven en ‘Ja Heer’ zeggen. Dan ontvang je Hemels Leven in Het Wonder Koninkrijk der Hemelen op aarde.  

j. God zegt: “Mijn Wegen zijn niet jouw wegen en jouw wegen zijn niet Mijn Wegen’ maar langzaamaan smelten ze 

samen op Zijn Manier. 
Schrijver’s openbaring: alles wat je doet in je eigen kracht, is niet in de wonder kracht van Heer Jezus, God heeft geen 

hulp nodig, slechts onze gevoeligheid en gehoorzaamheid. ‘Gehoorzaamheid is beter dan offerande’ in alle dingen. 

k. Je hart en je verstand verlangen Heilige Geest’s Heerschappij en manifestatie van Het Koninkrijk der Hemelen op 
aarde en van de Eeuwige Hemel. Vraag Heilige Geest wat voor stappen je moet nemen in je leven voor je voorziening 

en om overwinnend en meer dan overwinnaar te zijn. Dat is Inclusief alle dingen.  

l. Hoe meer je Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus verlangt in je leven, hoe meer transformatie je in je leven 

ervaart. 

2. Ontvangen van en je bewegen in Wonderen in je leven  

a. Ontvang -  Heilige Geest’s Hart en al het andere zal je gegeven worden vauit God’s Perspektief.  

b. Bevrijding – Heer Jezus Zegt: “Ik Ben Gekomen om de duisternis te onttronen” – Blijf Het Wonder Bloed en Vlees 
van Heer Jezus ontvangen en geef geen ruimte aan verbeelding, demonen, engelen of eindtijd theorieen. Leg Het 

Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus op je hoofd, lichaam, denken en alles wat je dwars zit. Je zult dagelijks zien 

dat je vrijgezet bent. Luister en doe wat Heilige Geest tot je Spreekt of wat Hij op je hart legt meer en meer met kleine 

stappen, je zult weten hoe. GENIET ERVAN VRIJ GEZET TE ZIJN.  

c. Genezing – Wanneer je pijn hebt, denk dan aan wat God, Heer Jezus, Het Wonder Bloed, Het Wonder Vlees en Heilige 

Geest echt Gedaan Hebben of aan het Doen Zijn, dan gaat je denken van de pijn af en Het Wonder Bloed en Vlees van 

Heer Jezus neemt je Het Koninkrijk der Hemelen binnen doordat je dieper binnengaat totdat de pijn stopt. Ga dan 
dieper in je hart en zeg vanuit je hart: “ik ontvang Uw wonder genezing Heer”, terwijl je dieper gaat. Wonderen in de 

maak zullen standaard voor je worden.  

d. Voorziening – Heer Jezus Zei: “Ik ben Gekomen om je vrij te zetten.” 1
 
– Wanneer je zo goed mogelijk probeert om 

jezelf vrij te zetten, brengt dat je op de juiste plaats om wonder voorziening in Het Koninkrijk der Hemelen te 

ontvangen.  2
 
– Vraag Heilige Geest vanuit je hart Zijn Wil en Weg voor je moeilijkheid. 3

 
– Vraag Heilige Geest om 

de richting of oplossing tot je te Spreken, accepteer het en doe het met je hele binnenste. Een stap tegelijk en stop niet.  
4

 
– Dit is het begin van ontvangen wat In Het Koninkrijk der Hemelen op aarde is in wonderen, wonderen en meer 

wonderen. De Heere sprak, “jij werkt om vrij te zijn en Ik voorzie voor jou.” 

e. Schrijver’s openbaring: Heer Jezus Zegt: “bid ‘Uw Koninkrijk Kome, Uw Wil Geschiede gelijk in de Hemel , zo ook 

op deze aarde”. Dit is een proclamatie, en opnieuw Proclameerde Heer Jezus, “Ik Doe alleen wat Mijn Vader Mij Zegt 
te Doen.” Waarom dan zou ik minder denken of minder ontvangen, als ik kan stoppen en doen en ontvangen zoals 

Heer Jezus Deed en Ontving. We kunnen een Christus Hart en een Christus Denken hebben. Daar ben ik altijd op 

gericht. Zo niet bewust, dan onderbewust.  

3. Ontvang transformatie vanuit De Hemel, terwijl je op deze wereld bent 

Hoe meer ik het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus verlang, hoe meer ik transformeer om Het Koninkrijk der 

Hemelen op aarde te zien, te begrijpen en te ontvangen. Ik verlang en hoor Heilige Geest’s Stem of Indruk, en doe het.  

 

 

 

† 
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Wandelen in het onbekende van Het Koninkrijk der Hemelen zonder iets van mezelf  

 

1. Ik moet ‘sterven in Christus om te Leven in Christus’ in alle dingen, altijd.   
 

2. Ik moet een liefdesaffaire hebben met Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus boven een liefdesaffaire met mezelf 
en wat er in mijn binnenste is. Merk op: alles gaat om Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus. Er is niets van mij 

over.  

3. Iedere richting die ik heb leg ik terug in Het Wonder Bloed van Heer Jezus en het horen van Heilige Geest leiding.  
 

4. Ik weet dat ik niets te bieden heb. Slechts mezelf, al mijn verleden en alle toekomst; ‘Heer Jezus Neem mij 

HELEMAAL’. 
 

5. “Ik ledig mijzelf in Uw Handen en in Uw Hart Heer Jezus. Als er nog iets over is in mij dat ik kan geven, Heer neem 
het. En, als daar nog steeds iets over is, alstublieft, neem alles en alles uit me en van me wanneer U maar wilt of wanneer 

U maar Zult Willen, nu en voor altijd.” 
 

6. “Je hebt niet omdat je niet vraagt” ik begrijp dit, dus ik neem dit ter harte en zeg tegen Heer Jezus: “ik wil Uw Leven 

in mij dat in U is”, dan Zegt Heilige Geest: “Dat Kan Ik Doen.” 
 

7. Ik moet ‘dood zijn in Christus om te Leven in Christus’ om te ontvangen wat Christus Beschikbaar heeft gemaakt aan 
het Kruis toen Hij God’s Wonder Bloed en Vlees gaf. Dan ontvang ik, ‘ik ben in U en U Bent in mij’.   

 

8. Ik moet ‘dagelijks in Christus sterven om dagelijks in Christus te Leven’, dan leef ik om te ‘sterven in Christus’ om de 
Eeuwigheid van Christus te ontvangen.   

 

9. Het verlangen komt uit mijn hart en binnenste, maar het verlangen is er niet diep genoeg, of niet zo diep aanwezig als 

ik weet dat zou moeten, maar ik leg het toch aan Uw Voeten, ik leg het in Uw Handen en in Uw Hart Heer Jezus.  
 

10. Ik kan nu vanuit het diepste van mijn binnenste uitroepen dat ik binnen in het Koninkrijk van De Hemel op aarde ben. 

En er is niets van mij over.  
 

11. God kent altijd de diepte van mijn roep. 
 

12. Dan heb ik dankbaarheid die niet te bevatten is of uitgelegd kan worden aan mezelf of aan iemand anders... 
 

13. Ik ben in de handen van De Eeuwige God. 
 

14. Heer Jezus ik wacht op U en ontvang van U. Ik ontvang vrede en weet dat het gewoon GOED is. Ik weet dat het OK er 

is en hoewel ik het niet kan zien weet ik dat het OK zichzelf uitwerkt en dat het goed is in U en met Uw Hemelse 
Koninkrijk om me heen.  
 

15. Ik kan alle dingen doen in Christus die van U en in U zijn, God.   
 

16. Ik laat mijn hart uitroepen omdat ik hier ben. Dan blijf ik hier gewoon nog wat langer.  
 

17. Ik ben me constant bewust sinds ik in Christus ben, dat ‘zelf’ mijn ergste vijand is geworden. Wat ik niet in Christus 

leg, daar ben ik zelf de baas over - en dat is niet Christus. Er zijn geen wonderen buiten Christus, slechts consequencies 

en aardse resultaten.   
 

18. Iedere dag moet ik meer uit mezelf gaan en dieper in Christus dan waar ik de vorige dag was. Dit is de enige manier   
dat het werkt, of, ik stop te transformeren en wonderen te ontvangen, en ik stagneer in de wereld zonder echte wonderen 

in mijn leven.  
 

19. Naar dit alles moet gekeken worden en dagelijks worden toegepast, s’ochtends en s’avonds, dan meer en meer en meer.  
 

20. Ik dank God niet, ik accepteer slechts God’s Tegenwoordigheid en God’s Tegenwoordigheid alleen, dan ontvang ik ‘Ik 

Ben in jou en jij bent in Mij’. Ik denk dat als ik God dank, ik aan de buitenkant ben en naar binnen kijk en niet ben in 

† 
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‘Ik Ben in jou en jij bent in Mij’. Wanneer ik van aangezicht tot aangezicht ben met God, dank ik niet, maar ik ben een 

met God ‘als een’. Al het andere is zoals Heer Jezus Zei: “je bent met Mij of tegen Mij”.   
 

God vereist bekering door Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus. Dat is Zijn Weg voor ons om complete wonder 

vergeving te ontvangen, hetgeen gevolgd word door wonder vrijzetting, wonder leiding, wonder genezing, wonder 

bescherming, wonder voorziening en wonder leven in Het Koninkrijk der Hemelen op aarde vandaag en het hebben 

van Eeuwig Leven. Heer Jezus Zei: “Het Is Volbracht” en “jouw geloof heeft je genezen”.  

‘Zoek Mijn Hart en Aangezicht Eerst en Al het andere zal je gegeven worden op Mijn Manier’ 

 

God heeft een pad gemaakt voor mannen en vrouwen om te volgen zodat het mogelijk is 

wonderen te ontvangen van God voor hen persoonlijk:  
 

Mannen en vrouwen wilden dingen op hun eigen manier doen omdat ze zogezeit het recht hadden hun eigen leven te leven 

en beslissingen te maken met hun zogeheten vrije wil. Omdat ze hun ogen van God’s Wegen hadden afgenomen, ging het  

in hun leven om henzelf, en begonnen ze hun eigen beslissingen te maken los van het persoonlijke hart dat God aan een 

ieder van hen had gegeven. 
Ze begonnen goed te praten waarom ze gebrek leden in het leven en waren boos om het gebrek aan God’s voorziening. Nu 

overtuigen ze anderen dat ze moeilijkheden hebben omdat ze maar mensen zijn, of omdat duisternis persoonlijk tegen ze is. 

Ze raken het feit niet aan dat ze proberen te leven zonder God, zoals Heer Jezus Zei “je bent met Mij of tegen Mij”. Ze 
voegen zich maar gedeeltelijk naar God’s Wegen, of ze doen hun eigen wegen vanuit zoals eerder gezegd: vrije wil.  
 

Conclusie: ze gaan kijken naar God vanuit hun standpunt en hun gerechtigheid in plaats van God’s Standpunt waar wonderen 

vandaan komen. God zegt: “Mijn Wegen Zijn niet jouw wegen en jouw wegen zijn niet Mijn Wegen; Mijn Gedachten Zijn 

niet jouw gedachten en jouw gedachten zijn niet Mijn Gedachten want Mijn Gedachten Zijn hoger dan jouw gedachten en 

Mijn Wegen zijn hoger dan dan jouw wegen”. Wanneer je werkelijk wanhopig bent gehoorzaam je en je hebt een 
liefdesaffaire met God op Zijn Manier.  
 

God Vereist Alle GLORIE en de ENIGE manier waarop God alle glorie kan ontvangen is wanneer wij onszelf voegen zoals 

Heer Jezus Deed aan het Kruis toen Hij Zei: “Het Is Volbracht.” Ja, we kunnen ons hart op dezelfde manier voegen in 

gehoorzaamheid en ‘Het Koninkrijk der Hemelen’ ontvangen waar Heer Jezus in wandelde toen Hij op de aarde was en 
terwijl Hij Opsteeg naar De Hemel.  

 

Wandelen in Het Koninkrijk der Hemelen, van God’s Koninkrijk ontvangen en zo veel 

mogelijk van God ontvangen dat je mogelijkerwijs kunt hebben in je persoonlijke wandel: 
 

1.  Accepteer Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus in alles. Dit is de volheid van alle utopia.  

2.  Je moet God liefhebben, Zijn Wil en Zijn Wegen liefhebben, God alle glorie geven en ‘ja Heer’ zeggen.  

3.  Je moet je op dit moment van jezelf los maken, van alle anderen en van deze wereld, zodat je vrij kunt zijn om helemaal 

de Hemel binnen te gaan. Er is alleen de Hemel en niets anders. Dan kun je door een zich herhalende deur van ‘leven 

in Hemel op aarde’ wandelen.   

4.  Je bent zelf verantwoordelijk om in deze staat te blijven en, of, altijd in deze staat terug te komen.  

5.  Ontvang het in aanmerking komen voor (zie stappen van verantwoordelijkheid na het ontvangen van ‘geschiktheid’ en 

wonderen 1-g pagina 7-8) de transformatie van je wezen, hart, verstand, lichaam, ziel en kracht naar overwinning zoals 

Heer Jezus Overwinnend en meer dan Overwinnaar was over deze wereld.  

6.  Johannes 19:30 “Het Is Volbracht”, en Johannes 17:4 “Ik heb U verheerlijkt in deze wereld. Ik heb het werk Volbracht 

dat U Mij te Doen heeft Gegeven”. Kijk dieper en dieper en dieper in je hart, ontvang openbaringen, houd aan ze vast, 

ontvang alles dat is ‘Volbracht’, en ontvang dan je persoonlijke wonderen.  

7.  Wanneer je inzicht hebt gekregen en de volgende voorbeelden begrijpt, zal dat je helpen te wandelen in De Hemel op 

aarde;  
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     a.  Aarde voorbeeld: wij hebben geleerd door wereldse wetten en zelf-beschermend denken om onszelf te beschermen. 

     b.  Luchtvaart voorbeeld: Wanneer je piloot wilt zijn, zul je je je aan moeten passen aan de theorie van de dynamiek van 

het luchtruim, de wetten van het luchtruim gebruiken en sommige zienswijzes van hoe we geschapen zijn los laten. 

  c.  Hemels voorbeeld: Heer Jezus Zei: “Mijn Wegen zijn niet jouw wegen en Mijn Gedachten zijn niet jouw gedachten." 

Wanneer ik in God’s Koninkrijk wil wandelen, moet ik mezelf helemaal voegen naar God’s Hart Wetten, God’s 

Denken, Zijn Wil en Zijn Wegen aannemen.   

‘Zoek Mijn Hart en Aangezicht eerst en Al het andere zal je gegeven worden op Mijn Manier’ 
 

Je vasthouden aan meer dan overwinnaar zijn 

1. Je kunt God niet welgevallig zijn zonder Geloof. 
2. Je moet ‘sterven in Christus om te Leven in Christus.’ God verandert je omstandigheden niet bij voorbaat, zoals Heer 

Jezus Zei: “jouw Geloof heeft je genezen.” 
3. Je moet aardse omstandigheden en je persoonlijke omstandigheden los laten en ontvangen hoe Heer Jezus Ziet vanuit 

Zijn Perspectief. 
4. Je liefde voor God moet groter zijn dan je liefde voor zelf en omstandigheden. 
5. Wanneer je jezelf en je omstandigheden ondergeschikt maakt aan het Geloof dat je hebt in God’s relatie met jou en 

jouw gelijke relatie met God, dan manifesteert je Geloof. 
6. God is Absoluut en Geloof is Absoluut wanneer ‘Ik in jou Ben en jij in Mij bent’. 
7. Wanneer een vers Absoluut is voor jou, is het God’s Woord dat persoonlijk tot je Spreekt. Je zult in dat Woord 

binnengaan omdat je daarvoor Geloof hebt ontvangen. Het Woord zal manifesteren, omstandigheden transformeren, je 

denken transformeren en je ontvangt overwinning. 
8. Wanneer God’s Woorden Absoluut zijn, bijvoorbeeld God’s Woorden: ‘je spreekt tot deze berg om zich te verplaatsen 

en het zal geschieden,’ wanneer het ondergeschikt is gemaakt aan je Geloof, materializeren de woorden – of - ‘jouw 

Geloof verplaatst deze berg.’ Dit is ‘Waarheid’ en ‘Waarheid zet je Vrij.’ ‘Geloof komt door horen, horen van het 

Woord en de Woorden van God’. 
9. Petrus was degene die uit de boot stapte en over het water liep en Petrus was degene die Heer Jezus verloochende.  

Ook was Petrus degene van wie mensen in zijn schaduw genezen werden. Toen Petrus weende nadat hij Jezus 
verloochend had, was hij totaal geconfronteerd met het feit dat hij slechts vlees was, slechts een mens die niets heeft te 

bieden aan God. Zondige natuur, tekort schieten aan de Glorie van God. Dus hij begreep nadat hij vergeven was dat het 

ALLEMAAL van God kwam en het was niets van hem. Dat is waarom God kon Leven door hem, mensen genezende 

wanneer Petrus langs liep. 
 

CONCLUSIE:  

Als je niet een verlicht hart hebt voor God’s Wegen, zal niets in deze handleiding werken.  

Wat wel werkt:  

Het Hart van God voor God’s Wegen voor jou. Dan, God’s Hand staat in verbinding met God’s Aangezicht en God’s 

Aangezicht staat in verbinding met God’s Hart. Maar begrijp dat je God’s Hart alleen kunt bewegen op Zijn Manier, dat is: 

doe zoals Heer Jezus Deed, “Ik Doe alleen wat De Vader Me Zegt te Doen”. Hoor dan van Heilige Geest en doe het precies.  

Ik heb ontdekt dat door voorbij het probleem te gaan en dan dieper en dieper tot het niveau waar oplossingen manifesteren, 

en dan nog dieper ga voor meer van God’s Tegenwoordigheid dan ooit tevoren, dat wanneer ik daar uit stap voor wereldse 
verantwoordelijkheden, mijn natuurlijke omgeving begint te veranderen. Ik kan de verandering in mij en in de wereld om 

me heen zien naar de diepte van de relatie die ik had met God. Het is werkelijk, werkelijk, werkelijk en werkelijk.  
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HET HOOGSTE IS: 
God liefhebben zoals God Zichzelf liefheeft. God Vereist Alle Glorie van Zijn schepping, inclusief van Zijn 

kinderen die binnen in ‘Ik Ben in jou en jij bent in Mij’ zijn, of ‘de rotsen zullen uitroepen en Mij aanbidden’.  
 

Oktober 1, 2018 – De Heer Sprak tot me, “Wat je ook wilt is binnen Mijn bereik.” Wanneer je zo diep binnen gaat dat je 

meer binnen dan buiten bent, begint je leven toe te geven aan het onvermijdelijke. Je bent binnen en gaat niet meer uit het 
bereik van God die in je hart en wezen is. Je ontvangt vrede die alle verstand te boven gaat en het is gewoon goed. Je begint 

leven te zien werken in je leven dat gewoon goed is. Je komt in aanmerking om Heilige Geest te horen Spreken vanuit Zijn 

Initiatief en je bent vol bewondering voor Zijn Tegenwoordigheid en voor ontvangen. Het stopt nooit opwaarts te gaan. 

Heilige Geest Sprak tot me 3 dagen geleden en Zei: “wat je ook wilt en ooit zult willen is binnen Mijn bereik.” Ik heb vrede 
en gerechtigheid door mijn hele lichaam en laat dat niet meer los – Schrijver van Rhema Application Manual en Rhema 

Toepassings Overzicht.  
 
‘Zoek Mijn Hart en Aangezicht eerst en Al het andere zal je gegeven worden op Mijn Manier’ 
 

Overwinnend leven in Rhema oplossingen 

   Rhema Rehabilitatie Centra 

 Leven voor de ongeborene  

Wanneer een dame zich bekeert en in aanmerking komt door Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus, dan kan ze 

Heilige Geest’s Stem horen voor haar baby en voor de oplossings weg die ze moet gaan voor de moeilijkheid in haar 

leven. Dan met Heilige Geest’s Stem en Zijn stap voor stap leiding, heeft ze richting om vooruit te gaan zonder abortus, 
MET een PERSOON en met PERSOONLIJKE TOEKOMST.  

  

 Geestelijk verlichte jeugd, de juiste richting uitgaan en de juiste beslissing maken  

Wanneer jeugd een persoonlijke relatie met Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus heeft, verandert de richting van 
hun leven in het ontvangen van het zijn van een Christus discipel door Heer Jezus’ Wonder Bloed en Vlees en Heilige 

Geest’s Stem. Ze zullen nooit terug gaan naar hun oude leven, net als de elf discipelen, omdat ze in hun hart gehoord 

hebben en niet slechts in hun verstand. HET IS ECHT GEWORDEN. 
 

 Vrij van drugs epidemie  

Wanneer een persoon in aanraking komt met de echte relatie met Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus en Heilige 

Geest Spreekt tot hen, manifesteert het. De persoon gebruikte drugs om uit deze verloren wereld weg te zijn waar ze 
geen deel aan wilden hebben, maar het moment dat ze weg willen zijn uit deze wereld is ook het moment dat ze open 

zijn om iets te vertrouwen dat echt is. Wanneer ze een wonder zien gebeuren, kunnen ze dat vertrouwen omdat het 

manifesteert. Het is onmogelijk om terug te gaan terwijl iemand vooruit gaat in Het Wonder Bloed en Vlees van Heer 
Jezus, alle glorie aan God geeft en altijd zegt: ‘ja Heer’.  

HET ONTVANGEN VAN CHRISTUS IS HET HOOGSTE NIVEAU ERVARING 
 

 Vrij van medische pharmaceutische afhankelijkheid  

  We hebben beroepsmensen die andere mensen hun leven verwoesten met medicijnen omdat ze geen antwoord hebben, 

ze hebben slecht pillen, een mes en een verband. De beroepspersoon’s hart is gebroken omdat ze wel het antwoord 

willen hebben voor genezing maar hun handen zijn gebonden. Alleen Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus heeft 

de wonder Kracht om volkomen te genezen en de Kracht om een wonder van bevrijding te doen.                                                                                                                                    

PROBEER EEN ECHTE BEROEPSPERSOON TE ZIJN - EEN CHRISTUS DISCIPEL  

 Wonder in medische verlichting  

Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus heeft de Kracht voor wonder remedie, genezing en bevrijding.  Ik gebruik 

het altijd: ik leg mijn hand op waar ik mijn probleem heb en zeg: “Uw Wonder Bloed en Vlees Heer Jezus, U eist alle † 
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Glorie voor U en ik zeg ja”. Ik ga dieper en dieper, dan ontvang ik vrede, de pijn verdwijnt en, of, ik ontvang wonder 

bevrijding. Als de pijn terug komt, moet ik dieper binnengaan dan voorheen om mijn verlichting of mischien genezing 

te ontvangen.  
HET IS WERKELIJKHEID, WERKELIJKHEID, WERKELIJKHEID.  

 

 Wonder in medische genezing  

Zoals ik hierboven gezegd heb: Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus heeft de Kracht voor wonder genezing en 

bevrijding. Heilige Geest Spreekt genezing voort.  Zorg dat je er voor in aanmerking komt, ga er binnen, ontvang wat 

Heilige Geest Spreekt en wees een Christus discipel.  
 

 Wonder verlichting van alle dingen waarvan je denkt niet zonder te kunnen  

Door Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus en het tot je Spreken van Heilige Geest, ben je zojuist een Christus 

discipel geworden. Zie, je bent VRIJ!                                                                                                                                                           

Ga nu dieper en dieper en dieper binnen, verblijf daar en ontvang richting in je VRIJE LEVEN, LEEF HET!  

 Wonder vrede terwijl je werkeloos bent met wonder leiding naar voorziening   

Dit is een staat waar God zeggenschap over heeft en jij niet. Bekeer je gewoon en breng jezelf in de juiste positie door 

Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus op Zijn Manier en ontvang de wonder vrede van God. Wees vervolgens 
gevoelig voor de aanwijzingen van Heilige Geest, volg ze op en zie de resultaten. 

GOD’S VREDE IS HET KONINKRIJK DER HEMELEN, HOE KAN HET GEBREK LEIDEN? 
 

 Huwelijks stabiliteit en families leven in wonderen 

Doe gewoon wat juist is door binnen te gaan in Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus omdat je een persoonlijke 

relatie hebt met je echtgeno(o)t(e). Hoor Heilige Geest betreffende hen en anderen in je gezin, volg Zijn aanwijzingen 

op en zie wonderen gebeuren voor allen in je gezin. Je gezin zal je volgen omdat het werkt en zij ook willen hebben 
wat jij hebt dat werkt. ONTVANG RELATIE MET JE GEZIN OP GOD’S MANIER 

 

 Heilige Geest geleide huwelijken voor de juiste toekomst in je gezin 

Hoe kan je echtgeno(o)t(e) je lief hebben zoals God je heeft gecreerd om lief gehad te worden, als je niet een kind van 

God bent vanuit God’s Perspectief? Dan hoe kun je van je echtgeno(o)t(e) houden zoals God je heeft gecreerd om van 

hen te houden, als je niet geestelijk en lichamelijk bent toegerust in je hart, denken, lichaam, ziel en kracht. Door Het 
Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus zal Heilige Geest tot je Spreken aangaande God’s kind, ‘jouw toekomstige of 

niet-toekomstige partner’. Als je wilt dat met wie je getrouwd bent het beste van het beste heeft, dan moet je zelf het 

beste van het beste in je hebben zodat zij het beste van het beste kunnen ontvangen. Heilige Geest Beantwoord Zijn Wil 

en Zijn Weg hoe Hij het Ziet. JIJ WEET DIT. 
   

 Wonder oplossingen voor het nu: voorziening, leiding, bevrijding, bescherming, transformatie voor 

de toekomst en bevrijding van het verleden  

Alleen door Het Wonder Bloed en Vlees van Heer Jezus is het mogelijk om van God te ontvangen. Persoonlijk houd ik 

van deze oplossing van God die me gerechtigd maakt om te ontvangen, omdat God’s Ogen op me gericht zijn. Ik vraag 
vanuit mijn hart Zijn Wegen en dat manifesteert op Zijn Manier. Ik wacht en wacht in en met Zijn vrede en dan heb ik 

Zijn vrede op Zijn Manier. ZIJ ZIJN IN MIJN LEVEN, HET IS SLECHTS VOOR DE ONTVANGER DIE 

ONTVANGT EN DIE ZAL ONTVANGEN.   
   

 De juiste oplossing voor alle persoonlijke problemen: 

Wanneer ik binnenga door De Heer Zijn geschiktheid (Zijn Bloed en Zijn Vlees) voor mij te ontvangen op Zijn Manier 

voor Zijn oplossingen, en mijn ogen en mijn hart zijn gericht op Zijn oplossingen, dan lossen problemen zich gewoon 
op. Begrijp dat als je geen probleem maakt, je geen probleem hebt, slechts een relatie met Heilige Geest en Het Wonder 
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Bloed en Vlees van Heer Jezus waarin alle oplossingen zijn. Dan lossen problemen zich op voordat ze zelfs bij je in de 

buurt komen.                                                                                                  

DIT IS EEN KIND VAN GOD en EEN CHRISTUS DISCIPEL, ONTVANG HET ALLEMAAL.  
 

 God’s Vrede is de wonder staat van ‘wees stil en weet dat Ik God Ben’: 
Voordat Heilige Geest Spreekt, heeft God’s Vrede al het Initiatief genomen en wat was Gesproken doen gebeuren 

voordat het zelfs Gesproken was. Er is geen tijd in God. Dat is De Hemel vandaag, verblijf daar in en ontvang het.          

Dit is geloof.  VOORDAT TIJD WAS, WAS BESTEMMING ER. 
 

 

DWELLING PLACE “OPEN HEAVEN WORSHIP CENTER” en RHEMA SCHOOL 

16890 HWY 14 MOJAVE, CA. 93501  

Of raak persoonlijk betrokken door OPENHEAVENWORSHIPCENTER.COM 

voor transformatie of intieme opwekkings bijeenkomsten bel 00-1-661-754-1009  

‘Zoek Mijn Hart en Aangezicht Eerst en Al het andere zal je gegeven worden op Mijn Manier’ 
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