
Hoofdstuk  1

Voorloop

Mijn ontmoeting met ’Boven’.

Jaceuw,

Elk mens leeft met een bestemming en die bestemming zal
bij de ene mens wel als invulling zijn/haar bestaan bemerkt
worden . En anderen denken  hier haaks tegenover en vinden dat 
dit de gewoonste zaak van de wereld is. Zo ook de verdeeldheid 
van opvatting en leer of de wereld met alle toebehoren en leven 
ontstaan is door evolutie of door de Almachtige wat ons gegeven 
is in oplevering van geslacht op geslacht. Het zal daarom niet aan 
mij hebben gelegen dat ik ondanks dat mijn pa aan de kerk geen 
gehoor wou geven en mijn ma niet of nauwelijks naar de kerk 
ging ik toch gedoopt werd en later op de openbare school door 
mijn ma werd opgegeven mijn eerste communie af te leggen.
Natuurlijk  zal met alle toe en bijbehoren het beetje wat ik 
meekreeg van het geloof zoals die hoort te zijn er niet toe hebben 
bijgedragen in dit geloof als ik gelijk een ander zou zijn.
Het zou me dan gelijk als iedereen leeft, in mijn geval dan niet 
verder tot ontplooiing zijn gekomen. Bij anderen zal dit naar de 
vroege interesse voor deze leer de orde en status hebben gegeven 
waar hun doel naar is gebaseerd.
Kenmerkend hiervoor is duidelijk het verschil in geloof, wat 
eigenlijk niet zo uitgedrukt mag worden. Want wie gelooft, 
’gelooft’ en kan dit alleen doen in God, en de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest Amen Amen Amen Amen.
Zo ook kan dit niet onder een noemer ener menselijk idee of 
gezindte zijn, gericht door afsplitsing en verdeeldheid naar hun 
eigen eer en roem.

Als nu, gelijk met voorgaande tijden leefde ik als ieder ander 
mens met ups en downs, voor- en tegenspoed maar wat niet
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weglaat dat ik altijd tevreden door het leven ben gegaan. In mijn 
jeugd ontging het mij niet, wat ik dan alzo als herinnering van 
over heb gehouden, dat wanneer het mij uitkwam, ik tot God een 
schietgebedje prevelde. Zo ook maakte ik inwendig excuses voor 
mensen die met hun taalgebruik, hetzij uit branie of dan wel hun
eigen voorschoteling aan anderen wilden uitleggen niet tot het 
groepje te behoren met God te leven. Daarom ook lasteren zij 
met Gods naam hun eigen ongenoegen of kentering, of falen 
hunner ego’s als ook van derden. En als dit niet genoeg is dan 
moet men zich er zeker van onthouden over God te praten en 
onwillekeurig als elk ander onderwerp van gedachten uit te 
wisselen.
Want daar mag men alleen maar naar horen in besloten kring, en 
dan nog wel liefst door een geestelijke uitgedragen of 
aanverwant. Als dit nog niet genoeg is en dit in je leeft, dan moet 
men er zeker niet over beginnen publiekelijk in God te geloven. 
Want dan kom je over alsof je knoflook of iets dergelijks op hebt, 
of dat men vindt dat je niet goed bij je hoofd bent. Daarom ook 
leggen mensen bij een directe vraag aan hen of ze in God 
geloven ja of nee, ze vaak ontwijkend antwoorden, of dit invullen 
met ja, wel dat er een hogere macht bestaat!
Natuurlijk bestaat er een hogere macht, want het kwaad is hoger 
dan de mens die geen geloof heeft, waardoor men luistert naar 
zijn verzoeken. Maar gelijk God, heeft de Zoon Almacht en 
daarom weet het kwaad dat hun ure zeer nabij is.
Doordat de mensen totaal geen gevoel en begrip voor God en 
Jezus hebben, klinken Hun Namen voor velen al als taboe in de 
oren net of men het wil uitwissen. Alsof het maar een 
nalatenschap of inprenting onze voorouders is. Mensen toch, wat 
zijn we dom en hardleers. Ge lijkt de mensen wel, die menen een 
geloof te hebben en aan anderen overbrengen alsof ze zelf het 
geloof zijn. Velen houden er nog een hersenschim op na en 
ideologeren dit met positieve of negatieve zin aan zijn Naam om 
de factoren roem, eer, macht en rijkdom te bezitten, om vooral 
respect af te dwingen. Uit eerbied vermeld ik daarom dat het 
geschrevene in dit boek waarlijk niet uit mij is maar waarlijk echt
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zoals ik het schrijf uit persoonlijk contact met God de 
Almachtige Vader van Hemelen en aard en de Zoon en de 
Heilige Geest, Amen.
Daarom schrijf ik hetgeen ik gezien, gehoord, en geleerd heb en 
meegekregen ook over zoals de ’Profeten uit het Oude 
Testament’, ’’Jezus Zijn discipelen / apostelen uit het Nieuwe 
Testament’’, het eerste door God aangegeven/aangewezen tot 
Profetie, en het Nieuwe door het Evangelie over te dragen, als 
bewijs dat JezusCHristus de Enige Echte Zoon van God de 
Vernieuwer is.
Hetgeen ik als opdracht kreeg draag ik over.
Door gebed en toewijding en zorg deel ik mijn kennis mede. 
Zodus zal ik de Boodschap me niet eigenen zijnde mijn verhaal, 
idee of evangelie.
Want het Evangelie en leer Gods kennis, kunt u beter uit Gods 
Enige en Ware Heilige Gegeven de Bijbel halen. En dit zuiver en 
alleen als ’Enige Heilige Boek’ te accepteren. De boodschap die 
ik u moet overdragen reikt ons de vraag met wat we allen bezig 
zijn en wat staat ons te wachten?

Er staat ons heel veel te wachten en er is niemand die dit uit de 
doeken doet.
Als mens ben ik u gelijke met dien verstande dat het mij oogt 
individueel te blijven en me niet scharen bij een massa. Zo ook 
zal ik de gewoonten die een mens zich behoort te ogen niet 
vreemd zijn. Doch wat ik wel wil is mij te gehoorzamen aan 
Jezus de CHristus, om me in geloof te kunnen geven als Ware 
CHristen. En dat we door het Ware geloof ons echt vrij Waren 
van deze wereld waardoor we ons de zekerheid ogen gewissen 
door de Belofte van Onze Vader Jezus, dat we bij Zijn terugkeer 
op de wereld, wij ook voorgesteld zullen worden aan Zijn Vader, 
God.
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Op een dag kwam ik tot besef de wereld onder de loep te nemen 
en filosofeerde ik aan één stuk door, over de vele onbeantwoorde 
vragen en stellingen, die ons bestaan op deze gruwelijke wereld 
beslaat.
Niks deugt eigenlijk, en zo kwam ik tot de ontdekking dat bij 
elke onbeantwoorde vraag er een oplossing is en wel degelijk 
door te erkennen dat God de mens heeft geschapen en dus ook 
kan helpen.
Ik begon te erkennen dat mijn leven is uitgestippeld. En zo moest 
ik ervaren de zweepslagen die een mens op plotselinge tijden 
tegen krijgt, ook te accepteren. Door deze ervaring rijker bloeide 
bij mij de drang de vraag te stellen waarom ik zoveel aan God 
dacht en niet alleen de filosofische bevinding hierachter te 
hebben ontdekt. Neen het zat veel dieper geworteld en ik kon het 
terugvinden in alle facetten van mijn leven. Zo ook beving mij de 
angst door een terugblik God te zijn vergeten en een tijd te 
hebben meegemaakt, zelf met geweld te willen meedoen, wat me 
God zij dank bespaard bleef. Ook vroeg ik in gebed mij te 
vergeven deze periode te hebben ingelaten; mijn gedachten te 
hebben verleend aan de zogenaamde intelligente wetenschap van 
geleerden, die betrachten de evolutieleer te bestempelen en 
trachten een nieuwe generatie te markeren alsof deze leer alleen 
past bij hoogbegaafden. Als een zwarte bladzijde, oningevuld, 
leeg en ontoelaatbaar, beschouwde ik dit gebeuren dan ook als 
een leer nimmer meer toe te laten  mijn geest te vertroebelen 
door de schimmen van deze prakkisanten. Een ommekeer en 
wijziging om in en met God te leven begon ik ten volle te 
vertrouwen dat ik me ook ging realiseren het met dank, lof en 
eerbied, wil en durf te getuigen van ’ZIJN liefde en 
Barmhartigheid’.
Mijn haat die ik voor korte duur bezat voor alles wat met het 
kwaad heulde, sloeg over in een medelijdend gevoel. Het is niet 
zo dat ik haat bedoel als zijnde de mensen, die dit willen 
combineren met iets waar te zijnde tijd wel een middel voor 
gevonden wordt om het met rancune te bestempelen.
Nee mijn haat was alleen een uiting van misnoegen en 
verafschuwing voor degenen die het kwaad een helpende hand
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toesteken. Mijn grootste afschuw is dat voor de zwarte magie, 
voodoo, guna guna en al wat dies meer genaamd en bedreven 
wordt. Geboren in de Oost ben ik hier bij opgegroeid en de 
praktisanten in Nederland doen er weinig of nauwelijks voor 
onder. De verborgen onderneming wordt door de doorsnee 
Nederlander als een taboe gezien en door ’nuchterheid’ niet als 
serieus opgevat.
Mijn visie druist daarom juist het tegenovergestelde de betekenis 
nuchterheid te omschrijven.
Want wie nuchter is dient daarom alles met een verstandelijk oog 
bepaalde symptomen te erkennen doch nuchter de kwaal te 
omzeilen.
Ik begon door verruiming en openbaring deze heldere en 
vernieuwde kijk een Altaar te wijden voor God.
Zo goed als mogelijk de tijd voor te hebben, zonk ik in diepe 
gevoelsgebeden neer en hierbij vroeg ik of ik bij ’Hem en Zijn 
Zoon’ genadigheid kon krijgen omdat ik altijd ’Zijn Zoon en 
Enige CHristus’ niet erbij betrokken heb.

Mijn gebed werd aanhoord en de Mystiek beroerde mij ten 
overvloede. Gestaag ontwille ik mijn ego en zocht de weg verder 
met de Bijbel als leidraad. Met het ontwillen van mijn ego bedoel 
ik dat het geen verdere zin heeft dat een mens rationeel zoekt 
naar een gericht maatschappelijke ladder.
Want een mens is vergankelijk en dit toch al in een leven dat 
niemand weet waar zijn levensgrens eindigt. Zonodig een 
gruwelijk te openbaren, is de mens in deze maatschappij een 
duidelijk voorbeeld van.
Eenmaal aan de top en wel de hoogste vaak beschermde bende 
vervolmaken zij met éénluidige stem het vaak door hun bedachte, 
massa leed aan volkeren en plegen dit in wat hun ogen niet meer 
dan een hoop stront wat weg te spoelen is.

'Mystiek'= contemplatie, innig verenigen met Gods Wil.
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Overal is geweld en wie dit doen en de omvang doen niet terzake 
omdat macht, geld, politiek, roem, eer en respect hun alleen 
aanspreekt.
Nu en dat is wat wel zaak is, hoe dit fenomeen moet worden 
tegengehouden.
Uit alles wat men bewegen kan deze dingen te doen stoppen is 
door de leer der kennis aan alle gebeuren te zoeken en te vinden, 
in de Heilige Schrift, Gods Woord: de Bijbel.
De mens heeft de ziel uit en door God verkregen te leven gelijk 
een ander leven door de Almachtige Schepper met als taak tot 
voortplanting en niet om ons te geven, als zou dit bijbehorend 
zijn, aan haat, dood, verderf en misnoegen.
Ook hebben wij de geest om ons zijn te zien en te weerleggen en 
te verplaatsen.
Onze erfzonde heeft ons namelijk geleerd dat we het erfgoed 
gelijk blijven dragen, mits, wij in Jezus CHristus de Enige Echte 
Zoon van God blijven geloven. En daar heeft God ons in alle 
voorzieningen in laten blijken dat ”Hij” ons wil leren hoe om te 
gaan met onze geest. Onze geest is waar te nemen in een 
driedimensionaal bewustzijn.
Namelijk de eerste geest die gelijk wordt met CHristus dat wil 
zeggen, hij/zij die van goed en kwaad bewust is, maar het kwaad 
buiten zijn leven houdt.
Dus éénwording met Zijn ziel wat inhoud dat het lichaam allen 
een bestaansrecht heeft om het te benutten voor het goede.
Het tweede kenmerkende is de creatieve ontplooiing dit door leer 
en samenleving zijn/haar bestaan te ontwillen in positieve zin.
De derde is de kwade zin of geest van verre latente die een mens 
probeert te besluipen en het tot haar probeert te eigenen, bestaat 
niet of wordt niet zichtbaar. Als de mens alleen blijft handelen 
naar de eerste en tweede zin en geest.

Met deze gegevens verkregen door Gods hulp ging ik dieper de 
kennis onderzoeken, en zag ik dat de mens er voor veel 
voorzieningen twee in de plaats heeft gekregen. Buiten onze 
ledematen wil ik u deze eerste en tweede geest en zin laten zien 
als twee afzonderlijke, doch gelijke evenreden.
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Om het nu als volgt op te schrijven zodat men achter hetgeen 
bedoeld wordt deze beschrijving kan volgen. Men moet uitgaan 
te beginnen met ons hoofd en hart als equivalent beiden 
verschillend doch gelijkwaardig stemmend ons leven.
Ons leven is door de tijd zo lang bestempeld door lieden die deze 
evenreden niet tot normale evenwicht kunnen brengen.
De oorzaak is te zoeken althans nu bevindelijk, tot recht te doen 
gelden dit in harmonie te doen regelen met behulp en samenspel 
onze beider ogen.
Staat er niet geschreven door onze Heere Heere Jezus CHristus 
en uitgelegd dat onze ogen de graadmeters zijn voor ons 
lichaam?
Daarom ook wordt bedoeld dat ons lichaam verlicht is als wij 
helder zijn uit onze ogen.
Gelijk ook ontdekken we dat er één paar van zijn, dus twee 
alweer waar het om gaat.
Namelijk de belichting van ons lichaam waardoor het licht zijn 
intrede kan continueren, is of blijft gehandhaafd, ook als zijnde 
men zich begeeft in een aarde donkere ruimte, of andere duistere 
ruimten waar men geen vat op heeft. Want het licht komt van 
God en houdt in dat, wanneer men leeft naar een goedheid in 
leven en daad, men immers nimmer bang hoeft te zijn dat het 
kwaad lichaam en geest kan gebruiken.
Want waar God is daar is licht en waar licht is daar is geen 
kwaad.
Ook moet men denkbeeldig onze ogen verplaatsen en delen. Dit 
wil zeggen dat men met hoofd, hart en ogen een Prismoide Tracé 
bewerkstelligt.
Dat wil geven dat deze kijk een verrijking is en leert te leven 
zoals CHristus Jezus wil, te leven in dienst van Zijn Vader.
Want men moet dit stellen als verplaatsing van onze ogen dat 
men het dele in functie en men verrijkt, ons leven met de wil van 
God.
Niet de ene keer voor de geest alleen en ons hart koud en kil 
laten of omgekeerd.
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Neen men moet ons de ogen als de graadmeters van ons leven 
laten werken in harmonieuze evenredigheid wat ons één is, geest 
en lichaam om zo ons ziel rein te houden voor innerlijke en 
buitenhoudelijke verweven.

Als ik voor de aanvang van dit boek schrijf hoe en wat de mens 
aanzet om van God af te wijken, dan is er in leer en praktijk al zo 
veel over geschreven dat het geen zin heeft om daar een gehele 
studie of boeken over te leren en te lezen.
Steeds maar weer botsen de stoffen die hier voor open liggen, 
weer en nog eens weer met elkaar.
En mocht het zo zijn dat de leer beaamd wordt, dan weer botst 
men weer op een geheel nieuwe stelling, door wat men zegt en 
omvang er bij te willen horen wat de intellectuelen qua structuur 
de basis weten te verstevigen van hun bevindingen.
Want niet iedereen kan daardoor stevig in zijn schoenen staan. 
Want een mens is een individueel geschapen persoonlijkheid, 
met een zwakte om precies te zien wat nou echt of onecht is.
Dat heeft te danken met de leer en omgang waar het zich bevindt, 
plaats, ras, taal en enz, enz.
Gelijk uit de moederschoot geworpen ondergaat het de leer van 
de moeder deze voornamelijk omdat het het meest in contact is.
En het aantrekken van vadersgewoonten is daarbij een voorname 
bezigheid, omdat het gemakkelijk is snel met de buitenwereld 
vertrouwd te raken, deze vaak als uitgangspunt vooral om te 
overleven.

Anderzijds ook het verlangen om hun drang naar zelfstandigheid 
te verwezenlijken in de praktijk. Van en voor korte duur en bij 
sommigen helemaal niet of nauwelijks, krijgt men de leer over de 
Ware en Echte levende God te horen.
En zo wie hierover geleerd wordt is het kort, beknot en vaak zo 
verteld alsof het een mythe is of een kindersprookje dat het gauw 
vergeten moet of als men het daar over wil hebben, thuis geen 
uitleg is of te veel is voor de ouders om het erover te hebben. En 
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dat komt omdat de ouders het tot die kinderverhalen kennen en 
verder niets.
En mocht het zo zijn dat de ouders dit wel denken te weten dan 
berusten ze dit met een grote ijver of extreem hoge normen 
waardoor kinderen erdoor worden afgeschrikt. En daarbij komt 
de kerkgang ook niet tot zijn recht, omdat het ceremonieel 
ouderen onderhoudt en de kinderen het vaak niet begrijpen.

We laten dus veel schieten met de leer tot God en vooral nou 
waar de wedloop tot kennis voorop ligt naar een betere wereld 
door industrie, betekent werk, geld, rijkdom.
En de mensen denken nooit in de eerste plaats aan God of het 
nou voor de wind gaat of niet.
Nee ze denken als het goed gaat aan geluk die ze hebben of 
omdat ze ervoor geleerd hebben.
Als dit omgekeerd gaat dan slaat dit over in haat, afgunst en 
oorlog.

De mens is in feite wankel in geest en niet voor niets wil God ons 
leren hoe om te gaan met labielisme. ’Hij ’ ondervondt het al bij 
Adam en Eva.
Wanneer de mens prettig wordt geprikkeld vooral door list, dan 
verblindt zijn leer en hapt naar het onbekende om met 
eigenbevinding zijn/haar falen te ontdekken. En God had het 
mooiste en best geschapene de mens haast vernietigd zien 
worden door ’ Zijn ’ vijand  >satan<. Want zij was het die de 
mens in tweespalt brengt tussen God en de mens.
En we zien dat dagelijks weer voor ogen.
En God heet niet voor niets de HEERE Heere Almachtige Vader 
van Hemelen en aard.
Hij is de Enige en Echte Levende God en dus ook Alles 
Almachtig.
Hij is de mens genadig maar ook door ’Zijn’ wetenschap dat de 
mens echt goed door ’Hem’ geleerd te zijn,  standvastig is en de 
begerige invloeden van het kwaad weet te omzeilen of af te 
stoten. Daarom is gezegd dat het is ontstaan door het  ’Woord’  
van ’Hem’.
Door het Woord heeft Hij Noach aangespoord de Ark te maken.
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Door het Woord heeft Hij Abraham uitgekozen.
Door het Woord is het vervolg enz, enz.
Door het Woord heeft Mozes de wetten kunnen schrijven.
Door het Woord zijn de Profetieën gegeven en hebben de 
profeten kunnen spreken.
Door het Woord is Jezus CHristus van Nazareth Zijn Enige 
geboren Zoon Mens tussen ons geworden.
Door Zijn Woord is Onze Heere Heere Jezus CHristus ABBA 
RaBBi het gelijke in de Zin en Daad geworden en Almachtig 
bovenstaand het kwaad en de dood geworden.
Door het Woord is Zijn Zoon die Onze Vader is, een broeder 
tussen ons geweest die gelijk ons door het geschapene is uit de 
Heilige Geest en het vlees.
Door het Woord heeft Zijn Zoon ons vergiffenis geschonken en 
is bij Machte door ons geloof in Hem ons het eeuwige leven te 
geven.
Door ’Zijn’ Woord heeft het Oude Testament een sluitend Woord 
gekregen, het Nieuwe Testament als zijnde het wil zeggen dat 
Alle Glorie naar en voor de Mensenzoon is die door de 
Almachtige Vader God van Hemelen en aard is gegeven. En dat 
Woord is dus bekrachtigd en verzegeld in Aller Eeuwigheid 
zodat niemand en ook het kwaad niet buiten om het Nieuwe 
Testament kan.

En door het Nieuwe Testament is ”Evangeliën en Openbaring” 
geschied en de tijd dringt.
Ik Jaceuw, deze naam gekregen van God, bevestig door dit 
schrijven de naam die ik gekregen heb van God de Almachtige 
Vader HEERE Heere van Hemelen en aard. Door ’Zijn’ Heilige 
Geest ben ik ontwaakt, beschermd, geroepen en gehaald.
Door Zijn Heilige Geest ben ik bedreven geworden in ’Zijn’ 
Leer.
Met grote ijver hetgeen door God gegeven, zal ik bij deze aan de 
mens doorgeven met vermelding dat de tijd dringt.
Het is echt dringend, zelfs urgent vooral voor de behoeftigen die 
van God verlangen naar een teken of actie waardoor hetgeen men 
nog zo onbewust mee omgaat en dit dus ons geloof niet mee weet
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om te gaan. Dit mede alweer door de verschillende richtingen en 
geloofsbelijdenissen met daarbij de verborgen profetieën van de 
valse profeten. Incluis de ongelovigen die zo overkomen dat ze 
het ware ik hebben gevonden doordat ze letterlijk als van steen 
zijn gehouwen.
En door al hetgeen heen en weer wordt onderhouden is de mens 
er niet wijzer op geworden. Menigeen trapt er dan onwijs in door 
de geboden onwijs naast zich neer te leggen. Men neemt liever 
het gemeengoed van mensen over die door het leven gaan als 
welgeslaagd en de bravoure bezitten hetgeen ze gepresteerd 
hebben uit te leggen als dat het door hun intelligentie komt.
Want hun intelligentie gaat namelijk niet op door het gelul over 
geloof.
Hier in Nederland gaat het zelfs zo hoog op dat het geloof niet 
meer ter zake doet maar om hen die dit doen. En hierbij stellen 
zij hun eetgewoonten neer met de kenbaarheid uit geloof 
waardoor ze geprezen worden met respect door hen met wie ze 
omgaan.

Als Nederlander ben ik wel tamelijk trots op dit land omdat het 
een van de fijnste landen ter wereld is. Maar hetgeen er is gaat 
toch gepaard door de gemakkelijke invloeden die men in en uit 
kan ventileren.
En omdat alles zo gemakkelijk gaat, berust men zich niet meer 
op een menselijk gedragspatroon wat ons eigelijk inneemlijk 
heeft gemaakt.
Wij stevenen naar een moraal die als het zo doorgaat wij 
stevenen naar een anti < CHristelijke staat brengt. Het lijkt op de 
beschreven Sodom en Gomorra af te stevenen. Door al deze 
Eeuwse facetten en Goddeloos gedrag
Raken wij allen en niet alleen Nederland maar heel de wereld van 
satans gedragingen bedreven. We sturen ons af naar de geijkte 
norm van  winstbejag gedreven door geld en bezit, lusten en 
onnatuurlijke drang alles te verbuigen naar de gekte van geest 
van deze demonische mensen.
Wij drijven af van God en Jezus CHristus de Zoon hoe we 
eigelijk onderricht moeten behoren te worden.
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En alleen al door de verkeerde leer en omgang is hier debet aan 
verschuldigd.
Van de omgang is eigelijk nog niks aan te wijten.
Zeer zeker niet de omgang van en met andere rassen.
Want in het Heilige Boek de Bijbel staat en geleerd door uitleg in 
een parabel, heeft Jezus CHristus duidelijk weergeven dat men 
eerst samen opgroeit.
We groeien inderdaad samen op en niet een van ons kan zeggen 
of hij of zij nooit in contact is gekomen met een slechterik.
We leven gewoon in woonoorden, gemeenten enz, dat men niet 
weet wat onze buren zijn.
We hebben het niet voor het zeggen hoe of wat er bij mag 
komen.
Normaal is dat want we hebben er zelf voor gekozen om dit 
handvest te bewerkstelligen. We zijn in weze gelijk een ander.

Maar duidelijk wordt er gezegd dat we ons niet moeten inlaten 
met mensen die zich Goddeloos gedragen. Vooral zij die 
praktijken onderhouden van een anti  CHristelijk gedrag.
Wel met dit schrijven pak ik nu de draad op waar het ons allen 
om gaat.
Met allen bedoel ik dat we ons klaar moeten stomen naar de 
voorbereiding van de final act.
Door hetgeen wat ik op papier schrijf en uitleg gaan we op pad 
en ons voorbereiden en opstellen voor God de Heilige Vader van 
Hemelen en aard.
Zoals Jezus CHristus Onze Heere Heere ons voorspelt heeft dat 
alles voorbij gaat en ’Zijn Woorden in de Eeuwigheid blijven.’ 
Zo ook moeten we ons nu bij onze voorbereiding zorgen dat het 
ware geloof naar boven komt.
Uit dit schrijven moet blijken dat de ’Echte CHristen ’ geboren 
wordt.
Hierdoor zal de mens zich afsplitsen als wat in de Bijbel staat. 
We geraken volwassen en bij de volwassenheid staat geschreven 
dat we gesplitst worden. We trekken een lijn de denkbeeldige lijn 
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die we omzetten in daden. Want ’Jezus CHristus de Zoon Gods 
zei,’ 

Hoofdstuk 3

Dichter naar Onze Vader.
                                                                                  Jaceuw,    
                
er was een Heer die zijn land zaaide maar s’nachts kwam zijn 
vijand en zaaide onkruid.
Bij de volgende dag kwamen zijn arbeiders en ontdekten twee 
verschillende gewassen. En daarbij dachten ze dat hun ’Heer’ 
geen goede zaad had gebruikt. Maar de ’Heer’ wist dat en bij de 
vraag of ze het onkruid eruit moesten halen. Antwoordde de 
’Heer’ nee, laten ze maar samen opgroeien.
Want anders trek je ook de wortels van het goeie zaad uit. Maar 
wanneer de gewassen rijp zijn dan maai je en oogst je.
En de goeie onderscheidt zich van het slechte en alzo weten we 
wat er verder gebeurt.
We zijn daarom in een tijd gekomen dat ”God” wil oogsten. Zijn 
goede oogst is bindend en luid als de opdracht voor ons om 
eensgezind op te staan als de ’Ware en de Echte CHristen.’
De ’Naam van Zijn Zoon zal worden Verheven.’
We zullen jubelen van blijdschap dat we worden verhoord.
Geen ruimte zal men laten aan de een of andere geloof, wat voor 
menselijke verzinselen er dan voorheen dan moge zijn.

Men is gewoonweg ”CHristen” als blijkt dat men de  ”Zoon van 
God de Almachtige Vader heeft gevonden.”
En als bevestiging krijgen we de twee tekens van ”God” mee en 
zal  ”Hij” zich over ons behagen.
Want dan pas weet ”Hij” dat we Onze Enige Echte Koning 
hebben gevonden en echt willen hebben. Daarom is er en wordt 
er geen ruimte meer gegeven aan dwalerarij van geloven.
De tekens bevestigen dit met ons handvest de ”Enige en Echte 
Heilige Bijbel.”
Want zij die de tekens niet kunnen dragen bewijzen dit doordat 
”God” deze lieden angst en vrees zal geven. Maar er schuilt voor 
ons nog een klein gevaar, maar wees daarom verstandig en 
onderhoudt het geleerde en verzwakt niet en blijf gehoorzaam en 
standvastig, in geloof in Jezus CHristus. Want met het kleine 
gevaar bedoel ik dat de –antichrist- zijn weerwoord klaar heeft 
staan. Zo ook de tegenstrijdige tekens om –zijn- aanhangers 

13



doorns in het oog te steken door zijn beloftes waardoor deze 
mensen blind worden en de waarheid nog meer verliezen.
Hoofdstuk 3

Dichter naar Onze Vader.
                                                                                     Jaceuw,

Want zoals  ” Jezus CHristus Onze Heere  ” dat zei;  ”De laatsten 
zullen de eerste worden en de eersten laatste.
Want zij die prat gaan met hun geloof zullen door dit schrijven, 
door hun ongeloof  hun helemaal wegvallen of als laatsten 
schoorvoetend de rijen vullen. 
Daarom gewaarschuwd en let op.
Neem niet zomaar goedgelovige tekens mee of  door een ander 
aangepraat.
Gaat niet zomaar op pad om naar bijeenkomsten te gaan waar de 
boodschap onduidelijk, bedrieglijk en zaligmakend is.
Probeer je eigen uit en wees altijd goed geluimd, daardoor word 
je kritisch voor je eigen  en hap je niet zomaar dingen als leer van 
valse profeten aan. Durf bij een vraag nee te zeggen. 
Eerst moet de vrager duidelijk zijn en dus niet met 
onduidelijkheid een ja verlangen.
Nee moet je uithangbord zijn daardoor weersta je –satan-, -
lucifer-, de duivel-, beëlzebub-, -etc-, enz-.
Draag je wapenuitrusting constant en geeft het niet weg aan 
anderen. Want ze zullen zeggen je hebt het niet nodig omdat je al 
sterk bent.
Zeg nee, want als gij die weg geeft zult gij op de dag dat je voor 
”Zijn” aangezicht komt, naakt zijn. Want hiermede bedoelt 
”Jezus CHristus” dat de tekens die je draagt ( je wapens ) je 
kleren zijn. En dat betekent dat ondanks dat je geloof hebt je iets 
nalaat te doen= waken, gelijk de bruidsmeisjes, vijf waken niet. 
enz..enz.
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