De Vader

Voorschoten, 15-12-2019, Luus Verheijen
Hoe de Vader er uitziet
Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze
plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als
zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit
laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor
hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem, tienduizend
maal tienduizenden stonden voor hem. (Daniel 7:9-10 NBV)
Toen ik dit gedeelte in het Boek Daniel van de Bijbel las, was ik
erg onder de indruk.
Dit is hoe de Vader er uitziet bij het Laatste Oordeel. De profeet
Daniel heeft dit gezien! Moet je nagaan, hij gaat zitten in het
vuur! Nou ja, toen hij de Israëlieten de weg wees in de woestijn,
was hij overdag in een wolkkolom, maar in de nacht was hij bij
hen in een vuur. Hij was bij hen maar het was voor hen niet
mogelijk hem te zien.
22 Mei 2019
Ik was “What a beautiful name it is” aan het zingen. Dat is een
lied van Hillsong.
You were the Word at the beginning, one with God the Lord
most High. (U was het Woord in het begin, één met God, de
Allerhoogste Heer)
Toen zag ik God de Vader, zittend op de troon van vuur, met
wielen van laaiend vuur. Ik zag hem van achter en opzij. Ik zag
hem van ver. (Dat moet ook want hij is zo groot dat je hem niet
helemaal kunt zien als je dichtbij bent, denk ik) Maar ik voelde
hem wel dichtbij. Ik was zo ontroerd van de Vader dat ik
helemaal in tranen was.
De troon stond stil. De troon stond nergens op. Om hem heen
was niets, helemaal niets, zover als ik kon zien.
Misschien, dat hij daar aan het rusten was; zoals hij ook rustte
na de schepping op de 7e dag.
Visioen tekenen
Hoewel ik nooit zelf een visioen heb getekend, vond ik wel dat
ik moest proberen om te tekenen wat ik heb gezien, om het te
kunnen delen. Ik vond dat moeilijk maar God heeft mijn hand
geleid.
Toen ik het al aardig goed vond, viel het papier van het tekenbord. Ik deed het er weer op, maar ik zag niet wat ik verder
moest doen. Toen viel het er weer af. Meerdere keren heb ik
het weer opgehangen, maar het viel er steeds weer af. Ander
plakband genomen, maar weer gebeurde hetzelfde.
Toen realiseerde ik me, dat het misschien al klaar was.
Ik voel me heel nederig, dat ik dit mag meemaken…
Je ziet de tekening op de volgende pagina. Stel je je daarbij
voor, dat de achtergrond, met niets, zich héél ver uitstrekt naar alle
kanten. Zover als je kunt zien zie je niets…
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