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In augustus 2006 kreeg ik het volgende visioen: Vroeg in de ochtend kreeg ik in een gezicht een kerkermuur te zien. Op 

deze muur verscheen een vergeeld document met het opschrift “Heidelbergse Catechismus”. Langzaam verschoof dit 

naar rechts en verdween het, toen verscheen er weer een document met het opschrift “Nederlandse Geloofsbelijdenis” en 

nadat ook deze verdwenen was kwam het derde: “De Dordtse Leerregels”. Toen zei de Heer tegen mij: “Zolang deze 

documenten in de kerk geleerd worden kan mijn Geest geen toegang krijgen tot de kerk in Nederland”. Vervolgens zag ik 

een man met de rug naar me toe gekeerd, hij was bezig een document op de kerkdeur te spijkeren. Toen zei de Heer 

tegen mij dat ik deze zaken moest ontmaskeren en publiceren. Ik kreeg zelfs te zien waarin ik moest publiceren.  - Einde 

visioen. -  

Na dit visioen was ik verward want ik begreep er niets van, ik vroeg aan God alles aan mij te openbaren zodat ik het zou 

begrijpen en in gehoorzaamheid de opdracht kon uitvoeren. Een maand later overtuigde de Geest me dat ik me moest 

laten dopen. Eerst wilde ik dit niet aangezien ik als kind gedoopt ben, maar de Geest overtuigde me om het wel doen! 

Toen ging ik vrienden en familie bezoeken om te vertellen dat God in mijn leven had ingegrepen en dat ik me om die 

reden moest laten dopen. Ik kreeg erg veel weerstand. Daarom vroeg ik iedereen die ik het verteld had om mij vanuit de 

Schrift te overtuigen dat ik me niet zou moeten laten dopen.   Vervolgens kreeg ik brieven met de argumenten tegen mijn 

"herdoop".   Allemaal verwezen ze naar de drie eerder genoemde kerkdocumenten.  Toen dacht ik: Heer als ik dit ga 

publiceren, zal ik nooit een goede relatie met mijn familie en vrienden kunnen onderhouden want ik wordt hierdoor 

afgewezen en dat kan uw bedoeling toch niet zijn.  We moeten elkaar toch lief hebben en niet verstoten?    Ik heb het 

visioen dan ook naast me neergelegd, totdat we een jaar later, een conferentie georganiseerd hadden in Dalfsen met als 

thema: “Hoe kun je Gods stem verstaan?” Er waren drie sprekers, waarvan één aan het einde van deze conferentie 

profeteerde en het volgende tegen mij sprak: “God heeft jou een opdracht gegeven, maar jij doet niet wat Hij van je 

vraagt. De reden is dat je geen mensen wil kwetsen of pijn wil doen. Maar God heeft jou de kwaliteit gegeven om dit te 

doen, je mag geen diplomatieke manieren toepassen maar de opdracht uitvoeren zoals gegeven. God heeft je gemaakt 

als een tank die muren en fundamenten moet vernietigen om zo een weg voor te bereiden voor Gods Geest". Meteen wist 

ik waar het over ging en heb God beloofd om te doen wat Hij van me vraagt. Ik vroeg Vader om mij de volle openbaringen 

hierover te geven die ik nodig had. God is getrouw, want Hij liet me in de afgelopen jaren heel erg veel zien. Eerlijk 

gezegd vind ik het soms moeilijk om echt alles te delen omdat het mensen schokt in hun denken en het gevoel geeft dat 

ik ze afstoot, maar dat is zeker niet het doel. God vraagt alleen maar gehoorzaamheid. Ik troost me dan ook maar met de 

bemoediging dat God in het verleden ook mensen riep als Mozes en Jeremia, die moeilijk konden spreken. Mijn probleem 

is niet dat ik slecht kan schrijven, het is Genade dat ik dit mag doen. Mozes moest vluchten, Jeremia werd in de 

gevangenis gezet, en Jezus zegt tegen Zijn volgelingen: "Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen". Dit 

gebeurde mij in de afgelopen jaren, na mijn radicale keus voor God. Ik werd veroordeeld en genegeerd doordat 

ik gelovige mensen op hun zonde aansprak. Niet dat ik me beter voel als een ander, zeker niet, maar als Jezus zegt: Stop 

met zondigen, geloof ik dat dit het normale christelijke leven hoort te zijn. Als je blijft zondigen erken je namelijk satan als 

machthebber in je leven en laat je zien dat je nog steeds naar hem luistert. Graag wil ik dit alles delen met iedereen die 

hiervoor openstaat. We weten dat onze strijd niet tegen mensen van vlees en bloed is, maar tegen de machten van de 

duisternis. Om deze reden wil ik dan ook vragen: Lees alles biddend door, want satan zal altijd onze gedachten willen 

vullen met veroordeling. Laat de liefde en de vrede van God onze harten mogen vervullen! 

 

Reactie van DJK : Dit bovenstaand visioen is een visioen des Satans geweest, beste duivelskunstenaar. 

Want het is niet naar het Woord van God. U bent onder invloed van duistere machten die u 

aanzetten tot het verwerpen en belasteren van de leer die naar de godzaligheid is. De duivel en zijn 

engelen kunnen nooit meer bekeert worden, en daarom probeert hij zoveel als mogelijk anderen te 

bedriegen en naar de hel mee te slepen. Bekeert u van deze boze weg en stop met het misleiden van uw 

medereizigers naar de eeuwigheid. U bent bij deze ernstig gewaarschuwd...!!  


