
‘Wees moedig en sterk! 
Ban angst en twijfel uit je 

hart. Onthoud dat de Here 
jou God, je overal terzijde 

zal staan.’ Jozua 1։9

Jullie zijn het licht van .
.

.

.

de wereld։ Mat.5։13,14

Op die dag zullen jullie 
begrijpen dat Ik in Mijn 
Vader ben, dat jij in mij 
bent en Ik in jou; 
Joh.14։20

Jullie zijn zuiver door 
het woord dat Ik tot je 
gesprokken heb.      
Joh.15։3

Jullie zijn Gods mede-
werkers։ 1Kor.3:9Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht krijgen om de 

waarheid over Mij te vertellen...Handelingen 1:8

Ik ben jullie Heer en Koning, vrees niemand en laat geen 
omstandigheid en situatie angst in je hart veroorzaken.

Wees moedig en heers over alle omstandigheden en      
controleer elke situatie in je leven. Vol zijnde met een      
overwinningsgeest, verzet je tegen elke tegenstand, want 
de tegenstander is al verslagen.

Ik ben het eeuwige licht en aan Mij zijn alle kracht en 
macht gegeven, in de hemel en op de aarde.

En Ik heb jullie autoriteit gegeven om over de machten 
van duisternis te heersen. Ik heb jullie erop uitgestuurd 
om voor het Hemelse Koninkrijk nieuwe territoria te 
overwinnen. Ga alleen vooruit! Terugtrekken is geen op-
tie!

Jij bent Mijn licht in deze duistere wereld om mijn         
uitverkorenen de weg naar Mijn Koninkrijk te wijzen.

Door jou heen zal Ik Mijn tegenwoordigheid en glorie 
aan deze wereld tonen. Ik heb jou uitverkoren en gemach-
tigd om een ambassadeur van Mijn Koninkrijk te zijn en 
aan jou heb Ik het recht van onschendbaarheid  gegeven.

Boodschap
van de Heer Jezus voor Zijn kerk



De regels en richtlijnen van 
Gods Koninkrijk

Om je missie succesvol te verwezenlijken is het noodza-
kelijk om de regels van Mijn Koninkrijk te weten en de-
ze na te leven, als ook volgens de onvervangbare geeste-
lijke principes te leven.

Mijn Woord is het licht op je pad. Bestudeer de Bijbel 
grondig en regelmatig, en de Heilige Geest zal je Mijn 
regels en principes leren. Ontvang Mijn woorden in je 
geest, geloof deze woorden in je hart en proclameer ze 
vrijmoedig met jou mond in je leven.

Onthoud dat Mijn woorden geest en leven zijn, en al-
leen Mijn richtlijnen kunnen je leven in de volle waar-
heid leiden.

EenheidIK heb jullie bij 
elkaar gebracht om 
Mijn kerk op jullie 
te bouwen, een 
kerk waar de poor-
ten van de hel geen 
macht over heb-
ben. 

IK heb de overwin-
ning over de zonde, 
dood en satan be-
haald, toen ik in 
mijn menselijke 
lichaam op deze 
aarde leefde. Nu 
vormen jullie Mijn 
“aardse” lichaam, 
en Mijn overwin-
ning is jullie over-
winning! 

Geliefden, wees 
eendrachtig want 
de eenheid is jullie 
kracht. 

Streef, als één per-
soon, als één li-
chaam om de zelf-
de visie te verwe-
zenlijken.

Houd het volk deze wetten steeds voor en denk er zelf dag en nacht 
over na, zodat je zeker weet dat je ze volledig naleeft. Want alleen 
dan zal je slagen. Jozua 1։8

TOGETHER

EVERYONE

ACHIEVES

MORE



om Mijn stem 
duidelijk te be-
grijpen en Mijn 
wil volledig te 
volbrengen;

om onze vijan-
den goed te le-
ren kennen, jou 
positie in Mij te 
beseffen en jou 
autoriteit in de 
praktijk toe te 
passen;

om de gaven 
van de Heilige 
Geest juist en 
effectief te ge-
bruiken;

de plannen van 
het Hemelse  
Koninkrijk doel-
treffend en re-
sultaatgericht te 
verwezenlijken.

Goddelijke doelen,             
zegeningen en zalving

Ik heb jullie uitverkoren om veel zielen door jullie te 
redden. Jullie zullen een antwoord voor duizenden ge-
beden zijn.

Volkeren zullen jullie als de priesters van de Allerhoog-
ste God erkennen.

Ik Zelf zal met Mijn machtige hand jullie positie beves-
tigen en de kracht van jou invloed steeds meer te laten 
toenemen. Ook zal ik de territorium van je invloed 
steeds vergroten, omdat je wandelt en handelt naar 
Mijn hart.

Door jullie kerk ben Ik met een nieuwe beweging ge-
start om de eindtijds-oogst binnen te halen.

Via jullie zal Ik een nieuwe generatie van geestelijke 
reuzen laten opstaan, een gemeenschap van onoverwin-
nelijke strijders.  

Een machtig Leger des Licht zal ik van jullie vormen en 
de machten van duisternis vernietigen.

Over jullie zal ik de zalving van Koning David uitstor-
ten en jullie met de zegeningen van Abraham rijkelijk 
zegenen.

Uit jullie midden zal Ik moedige, toegewijde en doelge-
richte leiders, als Gideon, voortbrengen. 

.

.

.

.

goddelijke visie
diep in je

hart wortelen
en jou leren: 

Ik zal Mijn



Nieuwe evangelisatie - beweging

.  Een generatie van moedige en betrouwbare leiders 

.  Een gemeenschap der heilige wijzen

.  Een gezin van nederige en toegewijde discipelen 

.  Een leger van onoverwinnelijke strijders 

Dit is jullie roeping!

Geef vele volken het teken dat zij zich moeten gereedmaken voor de
oorlog tegen Babel! Laat de bazuin schallen;

breng de legers van Ararat,
Minni en Askenaz op de been.... Jeremia 51:27
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De Geest van God de 
Here rust op mij, omdat 

de Here mij heeft 
gezalfd tot brenger van 

goed nieuws aan 
mensen die lijden en 

worden onderdrukt. Hij 
heeft mij gestuurd om 
mensen met gebroken 
harten te troosten, voor 
gevangenen vrijlating 

uit te roepen en hen die 
opgesloten zitten, te 

bevrijden.

Jesaja 61:1

‘Ga er daarom op uit 
om alle volken tot
mijn discipelen te 

maken. Doop hen in de 
naam van de Vader en 
van de Zoon en van de 

Heilige Geest. Leer 
hen altijd te doen wat 

Ik u heb gezegd.

En vergeet dit niet: Ik 
ben altijd bij u, tot het 

einde van de tijd.’

Mat 28:19-20 

Geliefden, via jullie zal Ik een nieuwe evangelisatie beweging starten. 
Ik zal jullie door tekenen en wonderen leiden. Door goddelijke 
interventie zal Ik jullie evangelisatie missie bezegelen.

Ik zal via jullie de gevangenen vrijlating geven en de armen licht en 
hoop schenken. Overal waar je heen gaat zal Ik Mijn glorie tonen. 
Een ieder die naar jullie luistert zal Ik hem Mijn leven-gevende 
woorden schenken.

Ga heen en bemoedig Mijn volk en verkondig dat de tijd van Gods 
welbehagen voor hen is gekomen, maar ook de dag van Zijn toorn 
tegen hun vijanden.

Bevrijd de gevangenen, verspreid het goede nieuws van vergeving van 
onden. Iedereen die naar jullie luistert en Mijn aanbod accepteert, 
zal wedergeboren worden.

Het aantal van wedergeborenen zal veelvuldig zijn, en jullie zullen 
hen helpen om Mijn discipelen te worden.

Wees gezegend! Ik – Jezus Christus – en met jullie voor altijd, Ik zal 
jullie nooit verlaten. Tot in de eeuwigheid ben Ik jullie God en jullie 
Mijn uitverkorene heiligen! Amen!


