Een Teken…
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Veel visioenen die ik ooit zag, gaan over Gods Plan voor Mark en mij. Soms zie ik ook
iets terwijl ik een lied zing. Op 1 februari 2017 zong ik “Met heel mijn ziel” op mijn eigen
manier, heel rustig. Ik dacht daarbij ook aan Mark.
Bij het derde couplet was ik ineens ergens anders en zag ik Mark in een bed liggen.
Hij sliep en het was licht in de kamer, dus ik denk dat hij ziek was. Ik zong het lied
gewoon door, zachtjes, voor hem. En ik raakte al zingend zijn hoofd even aan. Terwijl ik
zong:
“Toch kroont Hij ons, met liefde, eer en heerlijkheid.
Hij lacht ons toe als wij zijn wegen gaan.
Van generatie tot generatie, zullen wij spreken van zijn grote trouw.”
En toen was ik weer thuis en zong ik de rest van het lied. Dit was een heel fijne ervaring.
Vóór het zingen dacht ik nog aan de vorige avond. Ik las toen een boek van Cindy
Woodsmall en daar stond: “Als de tijd rijp is, dan zal je je aangetrokken voelen tot de
juiste man. En hij tot jou. Hij zal meer van je houden, dan waar de meeste mannen toe in
staat zijn.”
Daar moest ik toen zo om huilen! Ik kan er nog steeds wel een traantje om laten, want ik
ben Mark kwijt… Maar God zegt dat hij bij mij terug zal komen. Dat blijkt ook uit andere
visioenen.
Er zijn ook symbolen in de tekening. Rechts een symbool voor levend water.
Daar wordt door Jezus ook over gesproken, in Johannes 7: 37-39

Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep:
‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen
stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift. Hiermee doelde hij op
de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen…
Volgens David Maasbach:
Levend water is een symbool van de Heilige Geest. Levend water is de eerste ervaring
na onze bekering. De eerste ervaring met God, met de Heilige Geest, is als een zegel op
je hart. Je weet: ”God woont in mij!”
Een hele tijd later is er de volkomen overgave. God geeft zijn volheid. De Heilige Geest is
in alle delen van je leven betrokken.
De weg daarheen is stap voor stap. Je kunt maar het best genieten onderweg!
In het lied zong ik de regel: “Hij lacht ons toe als wij zijn wegen gaan”. Dat heeft ook een
speciale betekenis voor mij door een visioen.
Ik was ergens in de lucht en ik keek neer op een weg, met twee rijstroken, die volkomen
stil was. De weg was in een golvend landschap. Tot in de wijde omtrek was er vanuit de
lucht geen mens te zien. Alleen Mark en ik liepen daar naast elkaar.
Ik zag ons aan de achterkant… Op weg naar de toekomst, stap voor stap?
Er is op de tekening ook een wit hart, verbonden met een kruis, dat is een teken van
Gods liefde. Agapè.
“De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon,
geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en
rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de
waarheid. Alles verdraagt ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.” (1 Korintiërs 13: 4-7)
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