Uitleg schilderij met kruis en rozen.

Waarom EEN WIT KRUIS, de kleur van reinheid?
Alleen door het offer van Jezus Gods enig geboren zoon, is er genade en vergeving en
een nieuwe start mogelijk.
Door het kruis wil Jezus, onze fouten en gebreken en tekortkomingen op zich nemen,
omdat God- Jezus weet wie er werkelijk achter zit, waarom de wereld is zoals het nu nog
is!
Jezus de enigste zonder, zonden( fouten,gebreken, en tekortkomingen) ging deze weg,
de enigste mens, die dit niet verdient had, die ook bloed en zweet en tranen heeft laten
vallen om deze weg niet te gaan.
Drie dagen geestelijk van God gescheiden zijn, niet meer vervuld en geleid worden door
de heilige Geest, dat was het ergste wat Hem kon overkomen, terwijl wij het vaak
helemaal niet zo erg vinden om van God los te zijn.
TOCH IS JEZUS DEZ WEG GEGAAN, VOOR ONS ALLEMAAL!
Hij is onschuldig, veroordeeld, geslagen, gemarteld, bespuwd, gekroond met doornen, en
gekruisigd. Mede door mensen die geestelijk verziekt werden, en zo als hulpmiddel
misbruikt werden, door machten, geestelijke verziekers, tegenstanders van God en van
de mens. De mensen werden verziekt en schreeuwden om de kruisiging van,
DE ONSCHULDIGE ZOON VAN GOD, en voor de vrijlating van een crimineel.
Zo kan het gaan, en zo kunnen en worden wij, ook steeds weer misbruikt om foute
keuzes te maken, die machten willen niets liever als ons aanzetten tegen, God, Jezus en
de heilige Geest, de mensheid van God los maken, en om zo chaos te zaaien in de
wereld, Gods schepping verzieken.
Deze machten hebben, nog, onvoorstelbaar veel macht, kijk naar je zelf, om je heen ver
weg en dicht bij.
Daarvoor is JEZUS, DE VERLOSSER, aan het kruis gegaan, HET BELANGRIJKSTE
TEKEN, voor de mensen.
JEZUS- GOD, IS STERKER DAN DE MACHTEN VAN HET KWAAD, ZIEKTE EN DOOD!
Drie dagen lang, was Jezus van God verlaten in de diepte van de dood.
MAAR,!
JEZUS IS DOOR GOD OPGEWEKT, UIT HET DODENRIJK.
GOD IS STERKER DAN SATAN, MET ZIJN LEGER GEESTELIJK VERZIEKERS.

DIT IS HET MOOISTE WAT GOD ONS, IN EN DOOR JEZUS, GODS ZOON ONZE
VERLOSSER GEGEVEN HEEFT, WAT EEN GENADE EN LIEFDE VOOR ONS!

DAAROM, RODE ROZEN
Geschilderd, op het kruis, als teken van Gods liefde voor ons.
Dood is niet dood, maar een doorgang, naar de opstanding met Jezus, die voor ons een
plaats bereid, niet omdat wij dit kunnen verdienen maar, enkel door de genade van God,
die wij mogen aannemen.

Onder het kruis staat DE ROTS.
Als we in het kruis geloven mogen, we stevig en sterk in het leven staan, als we in het
kruis geloven kan niets ons scheiden van de liefde van Christus.
Als we bidden mogen we ontvangen, de vervulling, en de leiding van de heilige Geest.
Boven de rots brand HET VLAMMETJE, als teken van de heilige Geest, die ons wil
aanvuren, ons wil steunen en sterken, en ons wil vervullen met Gods wijsheid, om zo de
blijde boodschap door te geven.
HET BLAUW OM HET KRUIS.
Het teken van stromen van water, het water waardoor alles groeit en bloeit en vrucht
draagt.
Jezus zegt, in de Bijbel, wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst
krijgen (geestelijke dorst). Het water dat ik geef zal in hem een bron zijn waar uit water
opwelt, dat eeuwig leven geeft.
Zoals het aardse water zorgt dat, aardse planten en bomen en struiken vrucht dragen,
die ons strek en gezond maken, mogen we ook weten, dat het water van Jezus ons
geestelijk sterk maakt, door de heilige, Gods Geest, waar de Here Jezus vol van was,
maar die ook in ons wil wonen en werken, en ons sterk maken, zodat we vruchtbaar zijn.
Waardoor anderen ook sterk worden, en mogen weten van Gods, en ook onze rijke
toekomst. Zelfs in deze wereld, van voor velen een ellendige tijd, van onderdrukking,
vernedering, van haat, geweld en oorlog, van misbruik, van honger en egoïsme van
ziekte pijn en dood, is er toekomst door het genade offer van Jezus.

HET ROOD IN DE LINKER BOVENHOEK.
Het bloed van Christus, dat voor ons gevloeid heeft, door mensen die aangezet werden
om voor Jezus te kiezen, om Hem te kruisigen, maar ook voor het bloed dat nu nog
vloeit. Door mensen die nu ook geestelijk verziekt worden, en oplossing zoeken in oorlog
en geweld, voor mensen die verleid worden om vernietigingswapens te maken en te
distribueren, en te gebruiken over de wereld. Geweld geeft alleen maar verliezers!
Geestelijk verziekte mensen zullen deze wapens, gebruiken, misbruiken, en
onderdrukken en uitbuiten, en stelen, ze zullen denken dat geld, macht, en bezit hun
gelukkig maakt. Anderen zullen hier weer tegen in opstand komen, ook met geweld, ze
hebben zelf niet door dat ze een speelbal zijn van satan, die niets liever wil als Gods
schepping en zijn schepselen verzieken.

HET WIT IN DE LINKER BOVEN HOEKEN DE STRALEN.
Het licht van God, dat straalt over het kruis, en over zijn schepping.
Door het licht van God zal het donker(de angst de onzekerheid) verdwijnen.
God wil ons de weg wijzen, en de stralen en het vuur van de geest, zal ons verwarmen,
Zoals als de aardse bloemen, gewassen, struiken, bomen, de warmte van de zon nodig
hebben om te groeien, bloeien en vrucht te dragen, zo hebben wij de liefde van God
nodig, zijn heilige Geest. Door het vuur van de geest kunnen we stralen, en de warmte
en de liefde doorgeven.

DE BLAUWE BLOEMPJES, MET HET HARTJE ALS EEN STER,
DE VERGEET MIJ NIETJES.

VERGEET NIET GOD DE SCHEPPER,
VERGEET NIET JEZUS, GODS ZOON ONZE VERLOSSER, HET GROTE VOORBEELD VOOR ONS,
GOD IN DE MENS.
VERGEET NIET DE HEILIGE GEEST, GOD DIE MET ZIJN GEEST IN ONZE GEESTELIJKE RUIMTE WIL KOMEN,
OM ONS ZO TE HELPEN OM HET GOEDE TE DOEN EN HET VERKEERDE TE LATEN.
God zegt: als je mij echt zoekt, zal Ik mij laten vinden!
God zegt: als je bij Mij aanklopt, zal ik open doen!
God zegt: als je bid zal ik je geven!

Wat wil, en zal God ons geven, de hulp en de vervulling en de leiding van Zijn heilige Geest.
Dat is alles wat we echt nodig hebben!
Hoe moeten we dit dan zien? Zondag in de preek hoorde ik een mooi voorbeeld om het duidelijk te
maken.

Er was een hele grote winkel waar je alles kon krijgen, er stond een engel achter de toonbank.
Een jongen kwam de winkel binnen, en vroeg kun je hier alles krijgen, het antwoord was, ja.
Nou dan wil ik graag dat de oorlogen op houden, geen ruzie meer, geen scheidingen meer, geen
misbruik meer, geen ziekte meer.
Nee zo werkt het niet zij de engel, wij geven de zaden als geneesmiddel om dit alles te voorkomen.
Als we tot God bidden wil hij ons de zaden geven, een ieder naar vermogen.
Die zaden staan voor de gaven van de heilige Geest,
Door het levende water, zullen de zaden ontwikkelen, zullen we groeien in de liefde voor God en de
naaste, een ieder naar vermogen.

Zo zullen er gaven zijn van:
Wijsheid
Overdragen van kennis
Geloof
Kracht om te genezen
Profeteren, boodschappen van God door geven
Onderscheid maken in wat wel en niet van de Geest afkomstig id
Klanktaal
Uitleg van klanktaal
Maar boven dit alles staat DE LIEFDE , voor God, de schepping, voor je naaste, maar ook voor je zelf,
EN ALLEEN ZO KUNNEN DE WENSEN VAN DE JONGEN VERVULD WORDEN!
ALLE MENSEN HEBBEN DE KANS OM VOOR DE VERLOSSER TE KIEZEN, OM ZO VERVULD TE WORDEN
MET LIEFDE, WARMTE, STERKTE, TROOST EN TE WETEN VAN ONZE TOEKOMST.
JEZUS ZAL TERUG KOMEN, EN DAN ZAL DE ALMACHT VAN GOD ZICHTBAAR WORDEN, MAAR NIET
VOORDAT ALLE MENSEN DE KANS HEBBEN GEKREGEN OM,
VOOR GOD JEZUS EN DE HULP EN VERVULLING VAN DE HEILIGE GEEST TE KIEZEN.
EN NIEMAND WEET DE DAG OF HET UUR, WEL WAARSCHUWD JEZUS ONS VOOR DE TEKENEN DER
TIJDEN!

