KERST VERHAAL.
De geboorte van Jezus, in een voederbak, in de stal van Bethlehem, voor Hem was er geen plaats,
zoals ook op het schilderij.
In een schilderij is dit verder uitgebeeld, waarom Kerst, waarom Jezus.
Links in de hoek, zijn verborgen nog de mooie kleuren van het paradijs te zien.
Ik geloof, in God De Schepper, van al het zichtbare en onzichtbare. God had de wereld geschapen, en
zag dat het goed was, het was een paradijs. Toch had God de mens gewaarschuwd, dat er nog één
negatieve kant was, Gods en onze tegenstanders, als we daar niet mee in zouden gaan, zou alles
goed blijven.
Toch heeft de mens zich laten meeslepen, zich laten verleiden door de mooie verdraaide woorden, er
werd beloofd dat je als God zou worden!
HET ZIJN DIE GEESTELIJKE MACHTEN, MET SATAN AAN HET HOOFD, DIE NIETS LIEVER WILLEN ALS
ONS VAN GOD AFTREKKEN, EN PROBEREN TE STOKEN TUSSEN MENSEN, EN VOLKEREN.
Die ongevraagd, ongewild ongemerkt,( is verkrachten) onze geestelijke ruimte binnendringen, en
ons verzieken, en aanzetten tot verkeerde keuzes!
Dat kan geestelijk, zie de onvoorstelbaar vele geestelijke ziektes. ( ik heb met een collecte bus rond
gelopen wat een waslijst!)
Dit kan, lichamelijk, zie al de ziektes en de lichamelijke afwijkingen, en gebreken.
Dit kan seksueel, zie al de al de seksuele afwijkingen, en frustraties, en misbruik, en verkrachtingen.
Dit kan financieel, zie de situatie op de wereld, van uitbuiting tot onbetaalbare schulden.
En allemaal, kunnen we zo maar in bovenstaande situaties belanden, vaak zonder dat we het in
eerste instantie zelf beseffen!

Aan de linker kant van de donkere scheiding: is in handen, heel veel uitgebeeld, en het is een
geschiedenis die zich steeds weer herhaald in de Bijbel, maar ook nu.
Boven in de grote hand:
de graaiende hand, de grote bek hand, de alles naar zich toe trekkende hand, (Hitler, Saddam
Hoessein, Napoleon, Mussolini.)
En daarbij horen , de vuist op tafel hand, de onderdrukkende hand, de boks vuist hand, de bloed aan
de hand, hand.( zie de eerste broeder moord na de zondeval , van Kaïn en Abel waar het mee begon).
God had zich van zijn schepselen afgescheiden, en de verziekers verkrachters leefden zich uit op de
mensheid, op mens dier, en milieu.
Toch, kon God zich zijn schepselen, niet los laten, met Noach heeft God zich weer over de mensheid
ontfermt, en mochten we weer opnieuw beginnen. Noach en de zijnen, waren nog de enigen die
geloofden in De Schepper, God.

Toch ging het weer mis met de torenbouw, van Babel, mensen werden toen verspreid over de
aarde.
Maar al snel dachten de mensen het wel zonder de hulp en de leiding van God te kunnen, en de
mensen(ook wij vaak) glijden dan weer af, en laten zich meeslepen, en komen vaak weer in diepe
ellende.
Deze geschiedenis herhaald zich tot op de dag van vandaag.
In het Oude Testament, sloot God later weer een verbond met Abraham, zijn nakomelingen zouden
niet te tellen zijn, maar steeds weer vertrouwden mensen op zich zelf(denken ze), maar in
werkelijkheid, als we God afwijzen, in onze geestelijke ruimte, zullen hiervoor in de plaats, de
geestelijke verziekers, verkrachters van satan binnendringen en ons aanzetten tot verkeerde keuzes.
Zie hoe Jezus verleid werd door die boze machten Mattheüs 4 vers 1 t/m 11. Waaruit blijkt wie nu
nog grote macht heeft op deze wereld.
En zie hoe wij als mens verleid en verziekt, en vervuld kan kunnen worden, met legio kwade
machten, maar ook hoe we hiervan bevrijd kunnen worden. Lees hierover in Markus 5 ver 1 t/m 20
Steeds weer kwam God naar de mensen, in eerste instantie het volk Israël toe, als ze hopeloos in de
problemen zaten. Als ze weer in oorlog, of verdreven waren ,stelde God weer profeten aan, of
leiders, die het volk weer tot inkeer brachten, en na oprecht berouw, werden op wonderbaarlijke
wijze legers van de bezetters, onderdrukkers verdreven.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan David, dit is al weer de tijd van de koningen door God aangesteld,
David nu nog een kleine jonge kerel, die een leger verdreef door met een paar kiezelstenen, hun
grote voorbeeld de reus Goliath uit te schakelen, het leger gaat op de vlucht .
Een ander voorbeeld is Gideon in eerste instantie onzekere man, een man door God aangesteld, een
heel leger gaat op de vlucht doordat 3 groepjes van honderd mensen, die met een fakkel de berg
afkomen en hun kruiken stuk slaan.
Het ging in eerste instantie altijd goed, maar als het een tijdje goed ging, dachten ze God niet meer
nodig te hebben, en lieten ze zich weer verleiden tot verkeerde keuzes, en ging het weer mis.
Waarschijnlijk heel herkenbaar voor ons!
De bovenste handen worden gestuurd, geleid door de geestelijke, verziekers, satan met zijn
demonische helpers!
Mensen zijn hardleers, we onderschatten de macht die nu nog heerst op deze wereld die
verantwoordelijk is voor het donker, het duister, de angst, de haat, de agressie, de ziekte, de pijn,
het geweld, de oorlog, de scheiding, de liefdeloosheid, het misbruik, de onderdrukking, de
uitbuiting, de vernietiging van Gods schepping, en al wat Hij geschapen heeft.
WAT KON GOD NOG MEER DOEN?
KERST, DE GEBOORTE VAN JEZUS, GODS ENIG GEBOREN ZOON, DOOR GOD GEPLANT IN DE
MAAGD MARIA!
GODS LICHT KWAM, KOMT NAAR DEZE WERELD.

Laten wij ons vervullen met dat Licht?
JEZUS ZEGT in Johannes 8 vers 12:
Ik ben het licht voor de wereld, Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat
leven geeft.
Wij kunnen heel druk zijn, met elektrische verlichting, en op de radio is het één en al kerst muziek,
en kerstmarkten, en eten en drinken, maar weten we nog wat KERST echt inhoud?
Velen niet meer, of haken af
God, die in de mens Jezus naar deze wereld kwam en die door Johannes de doper, (die Jezus al had
aangekondigd) ,was gedoopt. Waardoor Jezus geheel vervuld en geleid werd, door de heilige, Gods
Geest.
Zo kon Jezus, vervuld en geleid door de Heilige Geest, een volmaakt voorbeeld van liefde zijn, vol
van genade, van hulp en aandacht, van geven en delen, van terecht wijzen, van genezend ,
geestelijk en lichamelijk, van zelfs de geest-ziel weer terug brengend in een dood lichaam, om zo de
macht van God te laten zien.
De rechter kant van de zwarte vlek: hierin lopen drie witte banen.
GOD IS EEN DRIE-EENHEID.
God komt met drie wegen naar deze aarde, een onmenselijke GODDELIJKE LIEFDE!
1. GOD is, ONZE VADER, DE SCHEPPER van hemel en aarde, van al het zichtbare en
onzichtbare.
GOD, wil een betrouwbare liefdevolle Vader voor ons zijn, als we voor Hem kiezen!
2. GOD is, DE HEILIGE GEEST VAN GOD, die Hij als gift en in gedeeltes uitdeelt, aan mensen
die voor Hem kiezen, die er om bidden- vragen. GOD ons wil leiden, ons wil vervullen met
zijn liefde, ons steunen en sterken, in de moeilijke momenten, en ons wil vervullen met
zijn wijsheid! Een ieder naar vermogen.
3. GOD is, ook in JEZUS, die onze REDDER,VERLOSSER, BEVRIJDER WIL ZIJN, die VOLLEDIG
VERVULD, geleid en gestuurd door de HEILIGE GEEST, ons als voorbeeld, heeft
voorgeleefd, zoals GOD het bedoeld had.
JEZUS, die onschuldig veroordeeld en gekruisigd is, de enigste die dit niet verdiend had.
JEZUS, als offerlam, voor onze verkeerde keuzes, ONZE FOUTEN, GEBREKEN EN
TEKORTKOMINGEN, onze zonden.(zonden, is je niet laten vervullen en leiden door de
HEILIGE GEEST).
ALLEEN DOOR BEROUW EN, DE GENADE VAN GOD IS ER VERGEVING.
GOD, weet wie de werkelijke dader, verziekers, verkrachters zijn.
GOD KOMT NAAR DEZE WERELD IN EN DOOR JEZUS.
Toen was er geen plaats voor Hem, op het schilderij, kwam de kribbe in het laatste vrije hoekje.
HEBBEN WIJ RUIMTE VOOR JEZUS ?

Dan komen we bij de volgende serie handen:
De twee handen die een hart vormen, het teken van LIEFDE, met daarin de drie kruizen!
Hoe kan, in GODS naam, dit een teken van liefde zijn?
JEZUS, is deze weg gegaan, Hij heeft hiervoor bloed zweet en tranen laten vloeien om deze weg niet
te gaan, JEZUS heeft gesmeekt, VADER, PAPA laat deze beker aan mij voorbij gaan.
Dit was het ergste wat Jezus kon overkomen, de dood in gaan, los gesneden van God en de Heilige
Geest , (het lijkt vaak dat wij hier niet zo’n moeite meehebben) afgesneden van de liefde, van het
licht, overgeleverd aan het duistere en de dood, de nu nog macht, van God en onze tegenstander(s).

JEZUS is die weg gegaan om te laten zien, dat GOD sterker is dan de macht van dood en verderf.
Dit is wat we in geen enkel ander geloof terug vinden!
En zonder dit teken had het geloof ook geen of weinig waarde, daarom moest Jezus deze weg gaan!
JEZUS IS DE DERDE DAG OPGESTAAN UIT DE DOOD, MET EEN VERHEERLIJKT LICHAAM. Daarna is
JEZUS verschenen aan vele mensen, en is in de 40 dagen herhaaldelijk verschenen onder de
mensen gebleven om de laatste, aanwijzingen te geven.
DOOD HEEFT NIET HET LAASTE WOORD, DOOR HET OFFER VAN JEZUS, IS ER UIT GENADE, EN DE
KEUZE VOOR DE REDDER, DE VERLOSSER, VOOR ONS EEN DOORGANG.

ALLEEN UIT GENADE, EN NIET OMDAT WE HET KUNNEN VERDIENEN
Met JEZUS, een geestelijke doorgang, op weg naar een hemelse heerlijkheid, om zo op de dag,
WANNEER JEZUS TERUG KOMT, OOK HET VERHEERLIJKTE VOLMAAKTE LICHAAM, TE ONTVANGEN
EN ZO DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE TE BEWONEN.

WAAROM DRIE KRUIZEN OP DE HEUVEL GOLGOTHA?
Naast de onschuldige JEZUS, hingen twee misdadigers, die voor onze misdaden, die we allemaal
hebben, staan.
De ene misdadiger spotte met JEZUS, nam JEZUS niet aan als Verlosser, terwijl hij dezelfde keuze
had.
Lucas 23, 39 t/m 43. Je bent toch JEZUS, DE MESSIAS, DE REDDER? Red jezelf dan en ons erbij!
Maar de ander wees hem terecht met de woorden: Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je
dezelfde straf ondergaat? Wij hebben de straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar
die man heeft niets onwettigs gedaan. En hij zei: JEZUS denk aan mij wanner u in uw koninkrijk komt.
JEZUS ANTWOORDE: IK VERZEKER JE, NOG VANDAAG ZUL JE MET MIJ IN HET PARADIJS ZIJN .

De ene misdadiger, kwam door genade in het licht, de andere, die de zelfde kans had, bleef in het
donker!

Allemaal hebben we de genade, de liefde van GOD nodig, dat gaat via
JEZUS EN ZIJN OFFER VOOR ONS!.
Daarom zijn deze handen in het teken van de liefde, de liefde van GOD, de onmenselijke,
goddelijke weg die JEZUS ging, en de liefdevolle kansen die GOD, door JEZUS ons geeft!
Onvoorstelbare goddelijke, onmenselijke liefde, vol van genade en vergeving, voor zijn schepselen
die dit niet verdienen .
Hoe vaak vergeven wij?
Twee Bijbel teksten: Mattheüs 18 vers. 21, en 22 vers 36 t/m 40.

Dan komen we bij de hierboven geschilderde handen,
Na KERST, de geboorte van JEZUS , volgt het leven, en daarna de kruisiging, GOEDE VRIJDAG.
De derde dag hierna PASEN, de wederopstanding ui t de dood.
Daarna de derde lijn, PINKSTEREN.
Nu komt de derde lijn met GOD naar deze aarde. De werking, de vervulling, de leiding van de,
HEILIGE GEEST, DE TROOSTER, DE HELPER, DE VERNIEUWER.
De discipelen, de helpers en volgers van JEZUS, veranderen in een oogwenk van bange onzekere
mensen, in mensen zonder angst, die op wonderbaarlijke wijze de boodschap van JEZUS DE
VERLOSSER doorgaven, iedereen ver stond de boodschap in zijn eigen taal.
Ook deden ze tekenen en wonderbaarlijke genezingen, NIET UIT EIGEN KRACHT, MAAR in de naam
van JEZUS, door de HEILIGE, GODS GEEST.
DIE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST, WORDEN OOK NU UITGEDEELD AAN MENSEN DIE ER VOOR
OPEN STAAN.
EEN IEDER NAAR VERMOGEN, ZULLEN WE GEDEELDE GAVEN TALENTEN ONTVANGEN ALS WE ER
OM VRAGEN, BIDDEN!
Door deze te gebruiken zullen we GOD, DE HERE JEZUS EN DE HEILIGE GEEST, groot maken.

Boven de handen van liefde, staan een groot aantal handen die hier bij horen:
De positieve, complimenteuze duim omhoog hand.
De goedkeurende hand.
De elkaar bij de hand geven, de leidende hand.

De hand voor gevaar, voor waarschuwing, voor de oplettende hand.
De geborgen in Gods hand, hand
De vredes hand.
De biddende handen, voor onszelf, maar ook voor alle andere mensen, die nog in de bovenliggende
handen, verstrikt zijn, voor mensen die de vrede van God nog niet kennen. Die denken het zonder
God en de Here JEZUS te redden.
Denken zelf voor god te spelen, denk aan Hitler die de soldaten in de naam van zijn god , de meest
gruwelijke dingen liet doen, het teken hiervoor stond op de riemen van zijn onderdanen!
Nu is er nog één belangrijke Hand!
De hand die klopt aan een deur.
In de Bijbel staat dat mogen kloppen aan de deur, en hij zal worden geopend,
als we zoeken, zullen wij vinden,
als wij bidden wil GOD geven.
Wat? GOD WIL ONS DE VERVULLING VAN DE HEILIGE GEEST GEVEN!
Het is die, HEILIGE GEEST, die we echt nodig hebben, eigenlijk het enigste wat we echt nodig hebben.
Hierdoor zullen we GODS LIEFDE ERVAREN, zullen we bevrijd worden van onnodige angst, zullen we
kracht ontvangen, om de moeilijke momenten van dit aardse leven aan te kunnen, en hier door
weten we dat deze aardse zucht in de eeuwigheid, die voor veel mensen moeilijk kan zijn niet het
enigste en laatste is. Zeker mogen we genieten van het goede dat God ons schenkt, maar we moeten
ook delen in liefde, hulp, in middelen en aandacht, als we daar toe instaat zijn.
Ook zullen er in JEZUS naam, door de kracht van de HEILIGE GEEST wonderen gebeuren, dat mensen
genezen, lichamelijk, om te laten zien hoe groot GOD is! Er zijn ook mensen die door gedeelde gaven
deze kracht mogen uitvoeren
Wij mogen bij GOD aankloppen, het is zo simpel, maar doen we het? Vaak niet!
Daarom gaat GOD nog verder.
GOD klopt aan de deur van ons hart, het enigste wat we mogen, eigenlijk moeten als we die
bevrijding willen(maar de keuze is vrij), is, het lef te hebben om de deur te openen.
Je hebt er inderdaad lef voor nodig, want de grote verzieker, met zijn leger demonische helpers en
verkrachters zijn er ook nog, en die zullen er alles aandoen om ons af te houden om deze keuze te
maken.
De leugens die ons ingegeven worden zullen ons groot doen houden, ons machtig en sterk doen
voelen , we zullen naar alles zoeken om gelovigen te kleineren, en aankomen met de verhalen waar
gelovigen ook te kort schieten, ook zij maken nog verkeerde keuzes, en het is een groeiproces.
Maar als we echt besluiten, DE DEUR TE OPENEN, en voor GOD, JEZUS, EN DE HEILIGE GEEST te
kiezen, zullen die inwendige stemmen, als een blad aan de boom omdraaien.
Wat we deden wat eerst goed was in hun ogen, en ook de onze, zullen ze dan alles omdraaien en
ons voor houden dat we in en in slecht zijn, dat GOD NIETS MET ONS TE MAKEN WIL HEBBEN!

DIT IS WEER EEN NIEUWE LEUGEN! En de laatste die ze kunnen maken
We kunnen met al onze fouten gebreken en tekortkomingen, onze verkeerde keuzes bij God
aankomen, en dat inderdaad gepaard gaan met, heel veel tranen van verdriet.
GOD OPENT INDERDAAD ONZE OGEN, DAN PAS ZULLEN WE BESEFFEN WAT WE VERKEERD DEDEN!
MAAR LAAT ONS OOK ZIEN WIE HIER WERKELIJK ACHTERZATEN, WIE IN STAAT ZIJN, OM ONS IN DE
INGEGEVEN LEUGENS TE LATEN TRAPPEN.
WAT HELAAS VAAK GEPAART KAN GAAN MET HEEL VEEL VERDRIET, ELLENDE, EN BESCHADIGING,
GEESTELIJK, LICHAMELIJK, SEKSUEEL , FINANCIEEL, VAN EIGENDOM, NATUUR!
Altijd zijn we welkom bij:
GOD, JEZUS, EN DE VERVULLING EN DE VERNIEUWING, EN DE BEVRIJDING VAN DE HEILIGE GEEST
Wij zullen de liefde van God ervaren, de vrede van Jezus Christus, en het ware geluk wat geen ander
bezit ons kan geven, eigenlijk hebben we alles in bruikleen, allen het geloof mogen we bezitten.
Wat doet het geloof nog meer.
Hoe klopt GOD nog meer, Hij heeft ons de Bijbel gegeven, een nietszeggend boek als we de keuze
voor God- Jezus nog niet gemaakt hebben, een schat van wijsheden als we voor Hem zullen kiezen,
en ons laten vervullen en leiden door ZIJN HEILIGE GEEST!
Maar ook bied GOD, door mensen die zich laten vervullen en leiden door de HEILIGE GEEST, nog
steeds meer wijsheden aan, in de kerken, maar in deze tijd van z.g. vooruitgang steeds meer aan op
de tv, denk aan de zondag diensten op tv bijv. KRO, NCRV,EO, HOUR OF POWER, zondag morgen
vanaf 8 uur op RTL 5, of de zender Famaly 7,die hier geheel aan geweid is, die lectuur schrijven een
internet pagina hebben, internet, FACEBOOK, TWITTER enz.
Alleen moeten we alles spiegelen of het klopt met wat er in de Bijbel staat.
Die zelfde mogelijkheden hebben natuurlijk ook de mensen, die anti zijn, en die als een schaap in
wolf kleren, deze mogelijkheden ook gebruiken, maar om reclame te maken voor de andere
negatieve kanten. En alleen kijken naar de negatieve kanten van gelovigen , we zijn allemaal mensen
fouten gebreken en tekortkomingen, en dit dan groot maken, om zo het geloof belachelijk te maken.
Door de genade van God, en het offer van Jezus is er vergeving, en het bijkomende is dat we ook
instaat zijn om te vergeven, wat vaak ook in de weg staat om voor God en Jezus te kiezen.
Voor de echte keuze voor Jezus zullen we vaak denken, we willen wel vergeven worden, maar de
ander vergeven die ons onvoorstelbaar veel verdriet aan heeft gedaan, dat nooit!
Daarna zal God ons de ogen openen, en laten zien wie er werkelijk achter deze nu nog aardse ellende
zit, hoe we zo maar naar die inwendige stemmen kunnen luisteren en ons laten meeslepen in de
diepte, het donker, de ellende, naar de stemmen die alles goed keuren wat fout is, en zo glijden we
steeds weer af!
De situatie in de wereld ziet er ook nu weer niet rooskleurig uit, we hebben ons laten verleiden, en
worden meegesleept en overspoeld met onbetaalbare schulden. We luisterden naar de afgod
mammon, die ons voorschotelde dat geluk te koop is door hebben en bezit!

Mensen zullen weer in opstand komen, mensen die er zelf vaak niets aan konden doen worden
hierdoor vaak de dupe, de grote graaiende hand was bezig. Naar de mens met de grote bek zal weer
geluisterd worden, en zal veel volgers krijgen, dit zal waarschijnlijk weer gepaard gaan met
onderdrukking, en strijd en bloed aan de handen!
Of we komen tot inkeer en nemen God en Jezus aan de hand , en laten ons leiden om de goede
keuzes te maken, de keuze van eerlijker delen, weer te groeien geven delen hulp en aandacht, in
plaats van jagen en jachten naar geld, om nog meer te bezitten, maar weer meer tijd voor elkaar,
voor onze kinderen, voor onze ouders, voor de hulpbehoevenden, voor de zieken, de eenzamen,
voor de hongerenden, de alleenstaanden, de misbruikten, de verdrukten, de anders denkenden, voor
de aan lagerwal geraakten, de verslaafden, de van huis verdrevenen, die op de vlucht zijn, en dan
zonder dat dit altijd bakken met geld moet kosten .
Nog niet lang geleden konden gezinnen bestaan met een inkomen, en kochten we wat als we ervoor
gespaard hadden, en waren heel tevreden met minder. Wat we kregen was liefde hulp tijd en
aandacht.
Wat we nu hebben, is zo veel mogelijk willen hebben, ter wijl we het eigenlijk niet kunnen betalen,
en vaak op afbetaling (vandaar nu de financiële ellende). Door die schulden (mede aangezet door
banken en bedrijven) moeten we nu vaak met beide ouders werken, en de vaste lasten van
gemeentes en rijk, die ook op veel te grote voet leefden en ook voorzieningen en vaste lasten rijzen
de pan uit.
Er is steeds minder aandacht voor elkaar, het egoïsme groeit.
Vaak geen tijd voor elkaar, voor onze kinderen , onze naasten , onze ouders.
De kans is groot dat we langs elkaar heen leven, uit elkaar groeien, met het risico van scheiding, van
onvoorstelbaar veel verdriet, van vaak nog grotere financiële problemen.
Kinderen die in opstand komen, die het niet meer zien zitten, vluchten vaak, haat, agressie, drank,
drugs, verslaving. Of nog erger zelfdoding!
Kort om wie zit er werkelijk achter al deze ellende.
GOD , MET EN DOOR JEZUS, EN DE VERVULLING EN DE LEIDING VAN DE HEILIGE GEEST
WIL ONS DE OGEN OPENEN!
GEEFT ONS NIEUWE KANSEN HOE BEROERD WE ER OOK VOORSTAAN!

JEZUS, zegt in Mattheus 11 vers 28 t-m 30,
Kom tot mij allen die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem
mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, dan zullen jullie
werkelijk rust vinden.

Hoe is dit schilderij dit schrijven tot stand gekomen?
Ik geloof in God, in Jezus, en de Heilige Geest.
Ik geloof dat, als we ons laten leiden en sturen door de Heilige Geest, God ons wil gebruiken, en
dingen duidelijk maken, om zo mensen bij God, en Jezus te brengen!
Om zo de vrede van Jezus Christus, door de Heilige Geest ook te ervaren.
Van te voren weet ik niet wat ik ga schilderen. Ik begin met een plakband en plak 4 banen op het
linnen, daarna meng ik kleuren en begin zomaar wat te schilderen links in de hoek schilder ik
allerlei kleuren, deze bedek ik later weer met een andere kleur en schraap dit in waaiers weer weg,
zodat de onderstaande kleuren weer te voorschijn komen.
Vervolgens begin ik aan de andere kant met rode strepen en vegen. En haal het plak band er weer
af een gedeelte blauw aan de zijkant.
Dit is de basis? De volgende dag zit is op google te kijken, en kom bij handen terecht, ik zie daar de
hand met de grote bek(mond), dit spreekt mij aan en schilder dit, Wat moet dit worden?
De volgen de face is weer op de site van handen, wat kunnen handen veel zeggen.
Het precies tegenover gestelde hand vond ik de handen met de hart vorm, daar zit dus van alles
tussen, van negatie tot positief.
Daarna verschillende handen er bij gezocht, het laatste was de kloppende hand.
De ene baan werd de donker baan de scheiding.
Toen bleven er drie witte banen over, tussen het nu met bloed bedekte velden.
Wat is er veel bloed vergoten op deze wereld kom ik dan achter, zelfs in de naam van die mensen
denkende god! Wat hebben denkende zijnde christenen veel fout gedaan, wat zijn er ook nu
anders gelovende mensen die denken hun god met zinloos geweld te moeten helpen!,
Toch blijven hier 3 wegen open tussen de hemel en de aarde
Waarom de blauwe kleur aan de rechter kant, wat betekent de kleur blauw volgens het internet?
Dat kan dus van alles betekenen, van positief tot negatief, wat ik wel toepasselijk vond, is wat er
ook tussen stond
1.
2.
3.
4.
5.

oersymbool: De God, de heilige drie-eenheid.
Naar buiten gericht.
Geest gericht.
Temperamentvol.
Op extraverte wijze naar geestelijke zekerheid zoeken

Wat mis ik nu nog, de kribbe, in die drie wegen komt God in de mens Jezus naar deze wereld, voor
hem was er geen plaats en ook alleen in een verre uithoek op het schilderij.
Het schilderij was klaar.

Daarna ging ik achter de computer zitten en kwam het bovenstaande verhaal op het scherm.
Waarom de kribbe en het kruis?
Nu zijn er ook weer twee kanten, mensen die er heel veel aan kunnen hebben, als we de keuze
voor God Jezus en de Heilige Geest durven te maken.
Anderen kunnen zich hierover ergeren, zelfs boos worden, of agressief, of haten. Zich ergeren aan
alles wat met geloof te maken heeft, liefst verstoppen verscheuren of stuk maken.
Het helemaal niet lezen, het is in hun ogen, nog een lulverhaal en, kunnen of willen er nog niets
mee.
Hoe kan dit? Na de zondeval is God met zijn Geest, uit de mens gegaan, hierdoor in de plaats
komen kwade zieke geesten die zich hier ongevraagd, ongemerkt vaak onwetend ,nestelen, en
daar hebben we allemaal mee te maken, ons leven lang.
Daarom kunnen we, als we ons nog niet hebben overgegeven aan God- Jezus, die onze geestelijke
ruimte wil vervullen, met zijn Heilige Geest , die ons wil leiden en sturen, en wijsheid wil schenken,
die ons hierdoor wil helpen om het goede te doen en het verkeerde te laten, heel agressief zijn en
afzetten tegen alles wat met het geloof te maken heeft. We letten alleen maar op de negatieve
kanten van geloof en gelovigen, en z.g. gelovigen het positieve willen of kunnen we niet zien, of
willen we niet weten.
Komt dit dan uit onszelf? NEE. We worden verkracht (ongevraagd binnendringen) In onze
geestelijke ruimte worden we beïnvloed door die verziekers, die ons zo laten reageren, want ze
weten, als we ons laten vervullen door de HEILIGE GEEST, er voor deze boze machten geen plaats
meer is! En dat proberen ze uit alle macht te voorkomen.

Voor de mensen die er wel wat aan hebben stuur dit door, aan je mailadressen, of FACEBOOK of
TWITTER of plaats het in bladen, of wat voor andere mogelijkheden er ook zijn.
Wij zullen bevrijd worden van alle ellende als de opdracht van Jezus is vervuld is, nl. deze
boodschap door te geven aan alle mensen. Wanneer Jezus terug komt weet niemand.
Als Jezus terug komt zal niemand kunnen zeggen ik heb u niet kunnen kennen .
Hoelang nog, Jezus waarschuwt voor de tekenen in de tijd , als we hierover meer willen weten
lees dan Mattheüs 24 vers 1 t/m 51 Als christenen hebben we een opdracht nl. de blijde
boodschap door te geven. Lees hierover Mattheüs 28 vers 19 en 20. - GOD IS GROOT! Of lees op de site:

www.dewaaromsvanhet leven.nl
antwoorden op heel veel vragen.
Vriendelijke groet, liefde, en alle goeds toe gewenst,
christen zijn is de minste willen!
frits

