
Johannes de Doper – Profeet dr. Owuor 

Staande voor GOD spreekt Johannes de Doper met hem  

 

De aanstelling 

Toen de tijd gekomen was bleek 2 april 2004 de historische dag te zijn. Het gebeurde 

allemaal tussen 14-16 uur op die gedenkwaardige dag. Dat was de dag waarop de HEER 

besloot mij mee te nemen in de geest, tussen 14-16 uur. Toen het gebeurde zag ik niet 

direct de ernst die deze dag in zich droeg op de profetische kalender van de 

ALLERHOOGSTE GOD. Ik begreep destijds dan ook niet helemaal dat dit het bezoek van 

dit tijdperk in de kerk zou zijn, waarin zij de laatste bocht ingaat richting de komst van 

de Messias. In dit unieke visioen van de HEER, bracht de HEER mij plotseling naar een 

zeer verheerlijkte en verheven plek. De heerlijkheid die deze plek omvatte was zo groots 

dat alles in de omgeving verheerlijkt werd en begon te stralen. Terwijl dit gebeurde, zag 

ik al gauw dat alle heerlijkheid die zo overvloedig was op die plek afstraalde van de 

machtige Aanwezigheid van de HEER die zich recht voor mij bevond. In dat moment liet 

de HEER mij weten dat Hij aanwezig was in die immense berg van heerlijkheid die recht 

voor mij uit straalde. De plek was zo schrikbarend heilig en verheerlijkt dat ik zelfs, toen 

het langs kwam, een verfijnd sissend geluid van de heerlijkheid van de HEER kon 

oppikken. Het was een angstwekkende en zeer eerwaardige plek, omdat deze zich recht 

voor de Vreeswekkende Troon van de ALMACHTIGE GOD bevond. Wat ik vandaag nog 

levendig kan terughalen is de enorme beving die door mij heen ging toen ik begreep dat 

ik recht voor de Machtige Heerlijkheid van de ALMACHTIGE HERE GOD stond, de 

Schepper van hemel en aarde. Zijn heerlijkheid was als een massa, een enorme 

schitterende berg recht voor mij. Maar deze bergachtige heerlijkheid van de HEER die 

voor mij stond was niet statisch, maar stroomde in wolken van heerlijkheid die 

rondgingen en de hele omgeving beïnvloedde. 

 

Vier Verheerlijkte Paarden 

Direct toen ik mijn ogen omhoog richtte om deze machtige heerlijkheid van de 

aanwezigheid van de HEER te bekijken, opende de ALMACHTIGE GOD mijn ogen verder 

en stond het mij toe de vier krachtige verheerlijkte paarden te zien die de Troon van 

GOD omgeven. De paarden die ik zag bevonden zich iets achter de massieve berg van 

heerlijkheid die voor mij stond. Terwijl ze in de heerlijkheid van de HEER rondgingen, in 

een staat van gereedheid, zag ik dat ze meer verheerlijkt waren dan iedere straling die ik 

ooit aanschouwd had. Deze paarden waren overigens zeer krachtig en geheel bedekt met 

de heerlijkheid van de HEER, die uitstraalden als bliksemflitsen. In dat moment liet de 

HEER, de Almachtige GOD mij weten dat deze verheerlijkte paarden gereed waren om 

losgelaten worden naar de vier einden van de aarde. Verder nam ik een sfeer van 

eerwaardig en ernstig oordeel van GOD waar die over de volken der aarde stond te 

komen, vanwege de zonde van deze generatie. De HEER liet me op dat punt ook weten 

dat deze vier verheerlijkte paarden naar de vier uithoeken van de aarde uitgezonden 

werden om de weg voor de verheerlijkte komst van de Messias te bereiden. Terwijl de 

vier verheerlijkte paarden links en rechts de breedte en wijdte van de heerlijkheid van de 

hemel doorkruisten, zag ik hun staarten zwaaien als een duidelijke demonstratie van hun 

gereedheid om te vertrekken.  



De verheerlijkte paarden die ik in dit visioen zag gingen met zoveel kracht en macht rond 

dat ik op een zeker moment gestopt werd en mij alleen maar kon verwonderen over deze 

macht! Mij ervan bewust dat zij zich in dezelfde heerlijkheid van DE ALLERHOOGSTE 

GOD bevonden, werd mij de adem ontnomen door het feit dat de HEER het mijn ogen 

had toegestaan de gebeurtenissen binnen ZIJN Majesteit te zien. 

 

 

  
Deel van de Menigte in de Opwekkings Bijeenkomst in Eldoret, april 2014 

 

 

 

De Verheerlijkte Maan 

Terwijl ik nog bevangen was door dit apocalyptische visioen van dit tijdperk, en de 

enorme kracht en heerlijkheid rondom de vier paarden bewonderde, begon zich voor 

mijn ogen een andere gebeurtenis te voltrekken. De maan verscheen iets boven de vier 

verheerlijkte paarden die de HEER liet paraderen in dit machtige eens-in-je-leven visioen 

van de HEER. De maan die ik zag bleek dichter naar de heerlijkheid van de HEER 

bewogen te zijn, zo dat deze samen met de prachtige heerlijkheid van de HEER begon te 

schitteren. Deze verheerlijkte maan, die ik bevoorrecht was te zien, werd nu strategisch 

gepositioneerd richting het einde van de lucht, en kwam daardoor heel dicht bij de 

heerlijkheid van de aanwezigheid van de HEER op de Troon. Plotseling verscheen er 

groen gras voor de Troon van GOD, en werd direct bedekt door de heerlijkheid van de 

HEER, op de plek van dit machtige bezoek. Zonder waarschuwing begon ook het groene 

gras te schitteren met een dergelijke heerlijkheid van de HEER dat het daardoor de 

luisterrijke straling begon te bevatten, en een sissend geluid van GOD’s Heerlijkheid. Het 

was bijzonder indrukwekkend waar te nemen wat een groots teken en wonder van dit 

tijdperk bleek te zijn, het voltrok zich voor mijn ogen. De verheerlijkte maan werd 

namelijk langzaam maar zeker bedekt met bloed (Joel 2:31). De verheerlijkte maan die 

ik zag begon nu niet alleen de staat van de heerlijkheid van de HEER te aan te nemen, 

maar ook een bloedrode kleur. Dit was zo krachtig en ontstellend want het gebeurde 

voor mijn ogen. Eerst werd alleen de linkerhelft van de maan volledig bedekt met het 

bloed. Maar toen de dingen in dit indrukwekkende en zeer spectaculaire apocalyptische 

visioen zich verder ontwikkelden, begon het bloed het hele maan oppervlak te bedekken, 

waardoor de maan compleet door het bloed omhuld te zien was. De gehele bedekking 

van de verheerlijkte maan, door het bloed, veranderde de situatie in essentie in een 

bijna-eclips ervaring, nu de heerlijkheid van de HEER met het bloed gekleurd werd.  



Op dat moment bleek de straling van de heerlijkheid van de HEER de gehele omgeving 

van deze machtige openbaring van GOD te hebben overgenomen. De heerlijkheid van de 

HEER bedekte de gehele ruimte en diepte rond de gekozen plek van dit machtige visioen.  

 

 NASA zette deze foto op haar website, en kondigde aan dat op 
15 april 2014 de aarde een belangrijke gebeurtenis van de maan te zien zou krijgen die in de afgelopen 
500 jaar niet was voorgekomen, en de maan zou bedekt zijn met bloed. Dit blijkt hetgeen te zijn dat de 
Man van GOD profeteerde na het grootste Johannes de Doper bezoek. Gegeven het feit dat in dat bezoek 
waarin Johannes de Doper met Hem Sprak de maan rood werd en het LAM VAN GOD naar de Man van 
GOD toe kwam, wat betekent dit dan met betrekking to de Komst van de Messias! Moeten we op een 
andere rode maan wachten? Bedenk dat de Bijbel zegt niemand weet de dag of het uur, maar wees 
alstublieft gereed, want deze profetieën worden nu voor onze ogen vervuld. 
 
 
15 april 2014 
NIEUWSBERICHT 
Op 15 april 2014 werd deze profetie vervuld, en de Bloed Bevlekte Maan verscheen. 

 

 

 

JOHANNES DE DOPER VERSCHIJNT…. 

In dit prachtig geïllustreerde visioen van GOD moest de meest monumentale gebeurtenis 

nog komen. Met de bergachtige heerlijkheid van de HEER nog staande, en de 

verheerlijkte maan volledig in het bloed gehuld, omringde steeds een bijna-eclips achtige 

bloedkleurige straling de maan. Op dat moment in het visioen wist ik niet dat dit slechts 

een introductie zou zijn van de gebeurtenissen die zich ontrolden richting het meest 

belangrijke en cruciale hoogtepunt. De climax zou zich ontvouwen terwijl de vier 

verheerlijkte paarden nog altijd hun staat van gereedheid voor vertrek verkeerden. Van 

een afstand kon ik duidelijk het gehinnik van de vier verheerlijkte paarden horen omdat 

ze naar loslating verlangden. Voor mij markeerde dit het beste moment van dit machtige 

bezoek. Terwijl ik daar stond in de aanwezigheid van de Almachtige HERE GOD, 

verscheen toen totaal onaangekondigd, als een verassing, Johannes de Doper aan mijn 

rechterkant. De manier waarop hij verscheen voordat hij met mij sprak, benam mij de 

adem want het was echt een verassing. De verschijning van Johannes de Doper in het 

tafereel viel vrijwel geheel samen met het moment waarop GOD, de Almachtige mij liet 

weten dat hij vanuit de Majesteit van ZIJN heerlijkheid toekeek en specifiek aandacht 

had voor deze ontmoeting. 



Ziende dat alles goed in lijn was met het beoogde hoogtepunt, stond de HERE GOD, de 

Almachtige het toe dat Johannes de Doper om mij heen liep en aan mijn rechterkant 

stopte. Toen liep Johannes de Doper een stukje voor mij uit en kwam terug, alsof het een 

driehoekig pad was, en kwam toen terug in wat op mij overkwam als de setting van het 

grote podium voor het machtige gesprek dat zou komen. In mijn onschuld maakte ik mij 

klaar, zonder te weten dat dit het gesprek zou worden wat de gedurfde missie duidelijk 

zou maken waarop de HEER me zou zenden. Tot nu toe kan ik niet inschatten hoe ik 

gereageerd zou hebben als ik volledig begrepen zou hebben dat dit het gesprek en 

visioen van mijn leven zou worden. Voor mij bleek dit het zo belangrijke begin, waarbij 

de HEER mij zou bekrachtigen voor de hier beschreven missie. Op dat moment opende 

de HEER mijn ogen op een hoger niveau, zodat ik uiteindelijk zag dat er een kleine richel 

was die de bergachtige heerlijkheid van de HEER en ons, Johannes de Doper en mij, 

scheidde. Tot op de dag van vandaag ben ik mij ervan bewust dat toen Johannes de 

Doper uiteen begon te zetten wat er stond te gebeuren, de aandacht van GOD de Vader 

verhoogde vanuit de heerlijkheid van zijn aanwezigheid. 

 

 

De Eerste Wisseling in het Leiderschap in Jeruzalem 

De studie die dit apocalyptische visioen bevat is een archetypische vooraankondiging van 

het eindtijd drama dat op de aarde zal plaatsvinden. De aanwezigheid van gras op de 

plek van dit machtige bezoek zou de sleutel kunnen zijn tot openbaring van de plek op de 

aarde, bij benadering. Dat de maan dichtbij de heerlijkheid van GOD’s aanwezigheid 

geplaatst werd, gecombineerd met de bergachtige manifestatie van Heerlijkheid, wijst 

erop dat dit bezoek op een bergtop zou kunnen plaatsvinden. Op dat moment in dit 

visioen begon Johannes de Doper uiteindelijk met mij te spreken over de gebeurtenissen 

die er komen zouden. JOHANNES DE DOPER vertrouwde mij direct drie belangrijke 

veranderingen toe die op de aarde te gebeuren stonden. JOHANNES DE DOPER 

verzekerde mij vervolgens dat deze veranderingen wezen op de naderende komst van de 

Messias. Deze veranderingen, verzekerde HIJ, zouden belangrijke mijlpalen betekenen in 

aftelling naar de bruiloft van het Lam. In deze context zei Johannes de Doper mij toen: 

“Kom, en zie wat er te gebeuren staat.” 

Op dat moment tilde de Geest van de HEER mij direct op en nam mij meer naar het 

Beloofde Land, en specifiek naar Jeruzalem. Ongezien kwamen we naar Jeruzalem, via de 

heilige mysteriën van de HEER, om te getuigen van wat er in deze stad zou gaan 

gebeuren. De Voorbode had al met mij gesproken, en zijn missie werd bevestigd door de 

betekenisvolle heerlijkheid van GOD, voordat we in dialoog gingen. Ik wist maar al te 

goed dat de wonderbare werking van deze missie zich zou verspreiden, van Jeruzalem 

tot aan de einden der aarde. Nu ik Jeruzalem inkeek tijdens dit onzichtbare bezoek zag ik 

dat Jeruzalem, net al de kerk, zich niet aan het gereed maken was om haar Verlosser te 

ontvangen, en nu kwamen wij daar om deze heilige aankondiging te doen. Ik kon zien 

dat ze door wantrouwen was bespeeld. Terwijl in Jeruzalem tilde de HEER mij op en ik 

zag de stad van boven. Toen zag ik de twee wisselingen in het leiderschap tot haar 

komen. Toen de eerste wisseling plaatsvond zag ik een nieuw leiderschap, het werd 

geïnstalleerd en kwam aan de macht. 
 
 
 
 
 
 



Christenen Reizen naar Jeruzalem 
In de tussenliggende periode, na de eerste wisseling in het leiderschap in Jeruzalem, tilde 

de HEER mij op boven de aarde, de wolken in en ik zag vele mensen reizend in 

vliegtuigen. De HEER liet mij weten dat de vliegtuigen die ik in dit visioen zag naar Israel 

reisden. Terwijl ze tussen de wolken vlogen, stond de HEER het mij toe om de christenen 

in die vliegtuigen te zien, door de ramen. JEHOVAH plaatste specifieke christenen in deze 

vliegtuigen, zodat ik ze door de ramen van de vliegtuigen kon zien, en ze kon 

identificeren als christenen.  

Naar het einde van deze profetie zag ik die beslissende mijlpaal plaatsvinden, en vele 

christenen een bedevaartstocht naar Jeruzalem maken, in zeer grote aantallen. In dat 

visioen was het een doorlopende stroom van christenen naar Israel, en het was een erg 

belangrijke geestelijke mijlpaal. Deze gebeurtenis, binnen dit visioen, duidde nog maar 

eens een bepalend moment aan op GOD’s profetische tijdlijn in de richting van de 

opname. De vliegtuigen die ik zag landden in het Beloofde Land, in aantallen die nooit 

eerder gezien werden. 

 

 
 

De Tweede Wisseling in het Leiderschap in Jeruzalem  
Terwijl het eerste leiderschap in Jeruzalem gaande was, zag ik diens macht tanen en de 

populariteit ieder dag verder slinken. Toen zag ik plotseling een tweede 

leiderschapwisseling in Jeruzalem plaatsvinden. Echter, in tegenstelling tot de eerste 

wisseling greep deze tweede wisseling in leiderschap mijn uiterste aandacht, vanwege de 

manier waarop dit wereldwijd ontvangen werd. Toen de tweede wisseling in het 

leiderschap in Jeruzalem plaats vond liet de HEER de leiders in die droom op de Tempel 

Berg in Jeruzalem paraderen, terwijl ik vanuit de lucht toekeek, vanaf waar ik naartoe 

opgetild was. Toen dit leiderschap aangesteld was, stond ik vooral versteld van de 

manier waarop dit werd ontvangen in de grote steden van de wereld. Op dat punt nam 

de HEER me over de hele aardbol, naar iedere hoofdstad van de wereld, en ik 

observeerde van bovenaf hun houding ten opzichte van dit nieuwe Israëlische 

leiderschap. Vanwaar de HEER me had opgetild de wolken in, kon ik de angst zien en 

horen die iedere wereldstad doortrok, terwijl men verwonderd en verontrust was over de 

leiderschapwissel in Jeruzalem. Deze angst kwam voort uit het feit dat in deze tweede 

wisseling het leiderschap voornamelijk samengesteld was door een zeer rechtse coalitie. 

De vijandigheid die Israel overspoelde leek meer op overweldigende afkeer, vanwege de 

vrede met Palestina. Het was alsof de sluwe vijand zichzelf keerde tegen GOD’s mensen 

van het verbond, Israel! En dus kon ik ieder leiderschap in de grote westerse 

wereldsteden zich horen afvragen, “Hoe kunnen we dit nieuwe leiderschap in Jeruzalem 

betrekken bij de zaak Palestina?” 

 

 
 

Het Lam op de Troon 

De uiteindelijke verschijning van Johannes de Doper in dit machtige en zich ontvouwende 

visioen van de HERE GOD markeerde inderdaad het begin van een nieuw hoofdstuk in dit 

visioen, en de laatste stap naar het hoogtepunt. Nadat de Geest van de HEER mij vanuit 

Jeruzalem terug bracht, bevond ik mijzelf nog altijd staande op de dezelfde plek recht 

voor de Heerlijkheid van GOD DE VADER. Op dat moment besefte ik snel dat Johannes 

de Doper daar ook nog steeds stond, voor de TROON VAN GOD. Toen begon Johannes de 

Doper direct met mij te spreken over het Lam van GOD dat geslacht was voor de zonde 

van de wereld (Openbaring 5:6). In zijn spreken met mij zei Johannes de Doper verder 

dat het de wil van GOD de Vader was dat het PERFECTE Lam GOD’s geslacht zou worden. 

Ik herinner mij dat ik een moeilijk gesprek met hem had over de slachting van het Lam 

van GOD. Ik werd meegenomen naar de diepe pijn en smart die met de slachting van het 

Lam gepaard ging.  



Ik kan me levendig herinneren dat ik hem op een gegeven moment vertelde dat ik diep 

bedroefd en pijn voelde, dat dit het PERFECTE LAM GOD’S was aangedaan, voor de 

bevrijding van de mens. Het doet me versteld staan dat ik in dit visioen vol van verdriet 

was over de kruisiging van de HEER, zo erg dat ik nog eens aangaf niet te begrijpen 

waarom dit had moeten gebeuren! In zijn reactie verklaarde Johannes de Doper mij dat; 

“het was de wil van GOD de Vader dat het Lam geslacht werd om de zonde van 

de wereld”. 

 

Toen dit gesprek tussen JOHANNES DE DOPER en mij voortging over het Lam van GOD 

dat geslacht was, maakte GOD de ALMACHTIGE het compleet duidelijk dat terwijl ik daar 

stond, HIJ GROTE AANDACHT HAD VOOR DE VOORTGANG. Daarom keerde Johannes de 

Doper zich nog eens naar mij en sprak met mij over de slachting van het Lam van GOD 

voor de zonde van deze wereld (Openbaring 5:6). Het was een erg zwaar gesprek dat 

mijn hart erg zwaarmoedig maakte, en diepe smart in mij opwekte, waardoor ik bitter 

huilde in dat machtige apocalyptische visioen van de HEER. Het was duidelijk dat 

Johannes de Doper de richting van dit gesprek bepaalde, het naar een compleet nieuwe 

dimensie leidende, toen hij zei dat hetzelfde Lam van GOD dat geslacht was, zeer 

spoedig terug zou komen voor de kerk. Daarna zag ik Johannes de Doper de plek waar ik 

met hem stond verlaten en naar de Heerlijkheid van de HEER op de Troon lopen. Toen 

Johannes de Doper de Heerlijkheid van de HEER binnenging, opende de HEER mijn ogen 

verder, waardoor ik door de heerlijkheid kon kijken toen Johannes naar binnen ging. In 

dat moment zag ik het LAM VAN GOD dat GESLACHT was, Gezeten op een Verheven 

Verheerlijkte Troon. De Zitting van die Troon was zeer verheven bekleed, zodat deze de 

Heerlijkheid en de Kracht, Autoriteit en Rijkdom passend bij het LAM VAN GOD bevatte. 

Toen ik het LAM VAN GOD zag Zitten op die Kleurrijke en Verheerlijkte Troon schokte het 

mij te zien dat toen Johannes de Doper met HEM sprak, HIJ ZIJN Hoofd door de 

Heerlijkheid stak om mij aan te kijken, op een manier die aangaf dat HIJ mij wilde laten 

weten dat ze over mij spraken. Toen het LAM VAN GOD een tweede keer ZIJN Nek en 

gezicht naar mij uitstak was ik echter het meest verbaasd. Omdat toen ik naar de 

enorme Heerlijkheid keek die HEM bedekte, ik bloed zag druppelen vanuit de kraag van 

ZIJN nek. ZIJN Heerlijkheid was zo immens dat toen het bloed vanuit zijn nek druppelde 

het enorm helder werd! Het was alsof het LAM VAN GOD zojuist GESLACHT was! 

Niettemin alarmeerde de manier waarop het LAM VAN GOD mij aankeek mij! In de 

strekking van ZIJN Nek en kijken door de Wolk van Heerlijkheid heen kon ik bijna de 

onuitgesproken boodschap horen die HIJ aan mij overbracht terwijl HIJ met Johannes de 

Doper Sprak. Toen het LAM VAN GOD ZIJN bloed bevlekte Nek uitstak was het alsof HIJ 

mij zei: 

 

“Ja inderdaad, IK ben het die voor de zonde van de wereld is gestorven, en wat Johannes 

de Doper u vertelt is WAAR. Dus ga alstublieft voor MIJ, en vertel de volken zich gereed 

te maken.” 
 

Dit deed mijn leven tot in de kern schudden, tot op vandaag. Dat beeld heeft mij in alle 

jaren van mijn aanstelling nooit verlaten. Het is een beeld dat nooit verdwenen uit mijn 

hersenen, mijn geest, mijn hart, mijn ziel en mijn kracht. Het wortelde zo in mijn geest 

dat ik het niet kon loslaten. Het is alsof iedere keer als ik voor HEM op pad ga, dit steeds 

in mijn hart wordt opgerakeld. En HIJ vroeg, “wilt u alstublieft voor MIJ gaan?” Ik voelde 

me alsof HIJ mij smeekte en zei, “Kunt u MIJ alstublieft helpen en gewoon voor MIJ op 

pad gaan en het ze vertellen?” En zo was het, en is het, en zo zal het blijven, dat het 

LAM VAN GOD dat GESLACHT is voor de zonden van de mens, op een dag naar ZIJN Huis 

zal komen. Om die reden ben ik nooit te moe, heb ik nooit nagelaten of opgehouden om 

uit te gaan! En ik zal ook nooit ophouden totdat ZIJN komst me zal overkomen, op het 

pad van UITGAAN OM ZE HET TE VERTELLEN.  



De Dag Waarop de Hemel de Mens Gehoorzaamde & Direct Opende 

 

 

 

 

Het Lam Komt 

Toen JOHANNES DE DOPER klaar was te spreken met het LAM VAN GOD, toen zag ik 

hem plotseling nog steeds aan mijn rechterkant staan. Toen ik naar hem keek zag ik dat 

zijn gewaad totaal verheerlijkt was. Het gewaad van Johannes de Doper begon te 

schitteren en werd buitengewoon wit, als sneeuw, zoals geen kleermaker het op aarde 

kan maken. In dat moment merkte ik ook op dat de heerlijkheid rondom zijn kleed zo 

immens was dat het leek alsof wanneer een klein stipje het zou raken, die vlek 

meervoudig opgelicht zou worden. Zo zag de schittering van zijn kleed eruit. Toen keek 

ik naar mijzelf, en besefte dat mijn eigen kleed ook totaal van gedaante was gewisseld. 

Ineens begreep ik dat mijn gezicht veranderd was in verheerlijkt, en dat God’s 

heerlijkheid van de nu opgestane Zoon van GOD regeerde. Nu begreep ik goed dat de 

autoriteit van de heerlijkheid die de HERE GOD, de Almachtige Christus heeft toebedeeld 

ongeëvenaard is. Dit was voor mij een ander hoogtepunt in het gesprek tussen de HEER 

en ZIJN Dienaar. Direct toen ik mijn ogen van mijn verheerlijkte kleed af draaide, en 

toen naar JOHANNES DE DOPER keek, besefte ik dat hij zich ook naar de Heerlijkheid bij 

de Troon gekeerd had. Terwijl ik nog steeds totaal opgeslokt was door dit 

voortschrijdende gesprek met Johannes de Doper, begreep ik dat hij iets achter hield, 

iets dat hij als zeer gekoesterd beschouwde. De HERE GOD deed me begrijpen dat 

Johannes de Doper de schat op het juiste moment zou openbaren. Dat was het moment 

waarop hij zijn rechterhand naar de Heerlijkheid van GOD uitstrekte en zei, “Voorwaar, 

Het Lam Van God Dat Terug Komt Voor De Kerk.” 

Ik kan mij levendig herinneren dat ik in de richting van waar naartoe Johannes de Doper 

wees keek, om compleet overweldigd te worden door wat ik zag. Hij had de woorden 

maar net gesproken, en ik zag het meest verheerlijkte Lam van GOD de Troon verlaten 

en uit de Heerlijkheid komen die daar waar GOD was bedekte. Ik werd totaal bevangen 

door ontzag en was sprakeloos, toen het LAM VAN GOD dat door de Vader los gelaten 

was geleidelijk ZIJN weg ging, mijn kant op. Het ontzag dat hierdoor over mij kwam kan 

niet in woorden overgebracht worden. Wat vooral opvalt is dat dit schokkende bezoek 

een van de meest machtige momenten is sinds de schepping van hemel en de planeet 

aarde. De weg afleggende veranderde HIJ ieder deel van de plek die HIJ met ZIJN 

Voeten raakte, van verheerlijkt in super verheerlijkt. Dit zal zeker de inscriptie en het 

schrijven van een nieuw hoofdstuk zijn geweest, van een nieuw fysiek en geestelijk 

tijdperk in de kerk. 



 

 

 

 

De richel verdwijnt 

Toen het LAM VAN GOD mij steeds dichter naderde, merkte ik op dat er zich een richel 

bevond tussen waar JOHN en ik stonden, en de Verheerlijkte Troon van GOD. Toen het 

LAM echter vanaf de Troon mijn kant op bewoog zag ik een intens fenomeen geschieden. 

I realiseerde mij dat hoe dichter het LAM bewoog vanuit de Troon naar waar JOHANNES 

en ik stonden, hoe meer alles, en ook de nabije omgeving, super verheerlijkt werd. Het 

LAM VAN GOD kwam de hele weg en toen hij dichtbij de smalle richel kwam die ons 

afscheidde van de heerlijkheid van GOD de Vader verdween die richel, terwijl de hele 

ruimte de heerlijkheid van het Lam overnam. En toen het LAM aankwam bij waar ik 

stond verdween JOHANNES DE DOPER, en de rest heeft de Heilige Geest mij tot op de 

dag van vandaag niet toegestaan te openbaren. Op dat moment begon het me te dagen 

dat Johannes de Doper feitelijk door de HEER gezonden was om MIJ INSTRUCTIE TE 

GEVEN om een RECHTSTREEKSE AANKONDIGING aan de volken van de aarde te doen, 

van de komst van de Messias. Het was GOD’s grote aanstellingsverklaring voor mij om te 

gaan. Wat een enorme ongeëvenaarde zegening dat ik in dit visioen nu rechtstreeks de 

AANKONDIGING van de zo lang verwachte komst van de HEER te horen kreeg! Dit witte 

meest verheerlijkte Lam is Christus de Messias, de Jezus van Nazareth, de Koning der 

heerlijkheid, de Gezalfde, Wonderbare Raadgever, Eeuwige Vader van de hele menselijke 

familie, Vredevorst, HEER de Heren, Koning van alle koningen, Verlosser, onze HEER en 

Redder die de dood overwon aan het Kruis. Na de overweldigende waterval van dingen 

die zich al hadden ontvouwd, was dit weer een volgend onvergetelijk punt leidend naar 

het hoogtepunt van dit bezoek. Binnen dit ingewikkelde visioen kon één ding niet aan 

mijn gedachten ontsnappen. Het feit dat teruggekomen uit Jeruzalem met hem, het 

kleed van Johannes de Doper en het mijne super verheerlijkt werden, en compleet 

veranderd. Ik werd er ook alert op dat de kleden zo verheerlijkt waren dat ik ze letterlijk 

licht zag geven. Ze waren zo zuiver dat als er enig vuil op zou komen, dat vuil ook een 

miljoen keer uitvergroot zou worden. Dit betekent dat de zalving in dit gesprek er 

inderdaad op gericht is om zonde te ontmaskeren. In de verbazing over en het ontzag 

voor deze overweldigende gebeurtenis, beefde ik toen GOD uiteindelijk het witte meest 

krachtige en verheerlijkte Lam losliet, mijn kant op. Het wakker schuddende geluid van 

de angstwekkende Stem van GOD vulde de achtergrond, vergezeld van de vrees van 

Diens transformerende kracht, in de sfeer van de vertelling van de Doop  

(Mattheus 3:16-17). 

 



 

Het is alsof de HEER een gelijkenis liet zien met het bezoek van die transfiguratie, waar 

er heerlijkheid was, een Wolk en de machtige Stem van de HEER. De enorme 

indrukwekkende Stem van de HEER vanuit de Troon Zei: 

 

“Ga de vier uiteinden van de aarde vertellen dat zij zich gereed moeten 

maken voor de komst van de HEER.” 
 

Dit vond allemaal plaats terwijl het verheerlijkte meest krachtige Lam van GOD nog 

steeds naast mij stond. Op dat moment werd ik wakker. Het kostte me even voor ik me 

kon oriënteren op wat mij zojuist was overkomen. Terwijl ik me nog heel moe voelde 

begon de omvang van wat zich net had afgespeeld mij te dagen. In deze aangrijpende 

verwarring en vrees stond een ding overeind, dat GOD, de Almachtige eindelijk tegen de 

kerk gesproken had, op onvergetelijke en geschied schrijvende wijze. En ik wist dat het 

even zou duren voordat ik in staat zou zijn om niet alleen de ware betekenis en 

consequentie van dat bezoek voor de wereld te ontwaren, maar deze ook te ontcijferen. 

Als persoon begon ik me ermee te verzoenen dat mijn leven zojuist voorgoed veranderd 

was! 

 

De boodschap aan de kerk 

INTRODUCTIE 

Terwijl de boodschap in dit goed getimede visioen duidelijk mag lijken vraagt de 

openbaring ervan toch voorzichtigheid en de wijsheid van GOD. Het is noodzakelijk dat in 

haar dienst aan de HEER de kerk van vandaag de symboliek onderstreept van de 

bloedgekleurde maan; de vier verheerlijkte paarden; de manifestatie van Johannes de 

Doper en tenslotte het ten tonele verschijnen van het meest verheerlijkte Lam van GOD. 

Het is van groot belang dit visioen in context te plaatsen, gebaseerd op de Stem van de 

HEER die uiteindelijk de bereiding van de weg voor de komst van de Messias gebood. 

Dit bezoek laat zien dat een scherpe focus op de kwaliteit van het hartdoorzoekende 

evangelische waarheid voorrang heeft boven de verspreiding van de diverse geestelijke 

stromingen die tegenwoordig worden gepreekt. De hoofdzaak van dit visioen is in 

essentie het bereiden van de weg voor de HEER door middel van het ouderwetse 

evangelie van het Bloed en het Kruis. Het is een bekrachtigend visioen. Het verslag van 

de zich ontvouwende gebeurtenissen in dit machtige visioen van de HEER brengt veel 

aan het licht over het seizoen waar de kerk van Christus nu is binnengegaan. De 

immense en enorme heerlijkheid van GOD de Almachtige die aan het begin van dit 

visioen verscheen voorspelt een belangrijke korte periode waarin GOD de Almachtige het 

voorrecht brengt van een geopende poort, vanuit de hemel de kerk in. Het geeft een 

seizoen aan van een open hemel waarin de HEER dan nu rechtstreeks met de kerk zal 

communiceren (Zacharia 2:4-5). Een dergelijk periode werd lange tijd geprofeteerd en 

verwacht in de kerk (Joel 2:28-32; Haggai 2:6-9). Zoekende naar meer begrip van dit 

nieuwe tijdperk, is het belangrijk dat de kerk de betekenis oppikt van het moment 

waarop de heerlijkheid van de HEER de kleden transformeerde van Johannes de Doper en 

de mijne, die witter dan sneeuw werden zoals geen ontwerper op de aarde ze wit kan 

maken. Het is enorm indrukwekkend dat dit visioen een specifiek begrip geeft over de rol 

van de late zalving van de Heilige Geest die in de kerk van vandaag zou moeten regeren. 

Precies zoals Abraham vanuit geloof ging toen GOD hem riep, niet wetende waarheen hij 

ging, zo wordt er van de kerk gevraagd om in geloof te gaan zonder de bevelen van de 

Heilige Geest in twijfel te trekken. Zoals Abraham de gunst van de HEER verkreeg, zo zal 

deze eindtijd kerk zich geliefd weten door de HEER, en haar behoudenis zuiver blijven, 

wanneer zij zich gehoorzaam onderwerpt aan de huidige oproep tot rechtvaardigheid. Dit 

is de enige manier waarop het kleed van de nu afvallige kerk van Christus wit gewassen  

zal worden voor de bruiloft van het Lam. 



Dit is een zeer belangrijke stap, die vraagt om complete onderwerping aan de Machtige 

Stem van de HEER, op weg naar de opname. Toen ik het verborgen geheimenis van de 

kracht van GOD’s heerlijkheid die het kleed van Johannes de Doper en mij wit kleurde 

probeerde te doorgronden, zoals geen ontwerper op aarde dit zou kunnen, kwam ik op 

het cruciale punt dat geen enkele inspanning vanuit deze wereld het bevlekte 

huwelijksgewaad dat de tegenwoordige kerk draagt kan schoonwassen. En geen enkele 

menselijke uitmuntendheid en rijkdom kan deze buitengewone taak verrichten. Alleen de 

HEER in de hemel kan de kerk reinigen met zijn machtige late zalving van de Heilige 

Geest. Daarom regelde de hemel dit gesprek. De heerlijkheid moest verschijnen, voordat 

ik enig gesprek met Johannes de Doper of het kostbare meest verheerlijkte Lam van 

GOD kon hebben. GOD, DE ALLERHOOGSTE toont de meest krachtige late heerlijkheid 

van deze tijd. ZIJN verlangen om de gevangen kerk te bevrijden, terug naar ZICHZELF, 

kan niet in dit apocalyptische visioen verborgen blijven. Israel volgde de Wolkkolom in 

geloof, daarom moet de kerk ook trouw de Wolk van ZIJN Heerlijkheid volgen, die al 

gekomen is. De ontzagwekkende Stem die uit deze grootse bergachtige Kolom van de 

Heilige Geest kwam, wil de leiding van GOD terugbrengen in de huidige kerk. Het zou 

onterecht zijn de Aanwezigheid van de HEER die dit hele bezoek doortrok onvermeld te 

laten, want binnenin deze Kolom van heerlijkheid was de HEERE GOD, de Almachtige 

zelf. Dit katalyserend visioen is simpelweg bedoeld om de kerk wakker te schudden, haar 

recht in het gezicht te geven, dat ze zich moet verzoenen met de prijs die Jezus op het 

Kruis van Calvarie betaald heeft. Het is een herinnering dat de mensheid of de hemelen 

verdwijnen zullen, maar het Kruis dat het LAM slachtte kan nooit verwijderd worden! Ook 

het feit dat dit apocalyptische visioen recht voor de Troon van GOD DE VADER 

plaatsvindt, onderstreept wat er aan de hand is. Het maakt helder dat de tijd voor de 

kerk van Christus nu gekomen is om recht voor GOD DE VADER te verschijnen. Met 

zekerheid vraagt deze verschijning een grondige voorbereiding. Hoezeer de kerk nu ook 

afvallig is, ze zal er voor moeten zorgen dat ze voor de HEILIGE GOD van de Hemel 

staan kan. (Exodus 3:5; Leviticus 11:44; Romeinen 6:22; 1 Korinthe 1:2; Habakuk 

1:13). Zo een luid en duidelijke oproep kon niet op een betere tijd komen, vooral omdat 

de kerk van vandaag zolang de confrontatie met de HEER zelf uit de weg is gegaan. 

Terwijl de enige reden waarom de HERE Jezus haar vrijgekocht heeft, was opdat zij in 

staat zou zijn om alleen te staan, als heilig, zuiver, zonder blaam, vlekkeloos, volwassen 

en rechtvaardig, recht voor GOD zelf (Openbaring 5:9-10; Efeze 5:25-27). De reis 

binnen dit visioen was lang, en zoals in de gebeurtenissen ten tijde van de Verheerlijking, 

staat Christus centraal. Jezus als de voornaamste figuur in de huidige kerk (Johannes 

12:37-43). De spectaculaire uitbundigheid van de enorme heerlijkheid van GOD in dit 

machtige bezoek benadrukt dat de HEER de periode van de open hemel schenkt. De 

enige manier waarop de huidige kerk deze eindtijd uitstorting van de Heilige Geest kan 

vieren is wanneer zij deze open hemel van heiligheid die de HEER nu aanbiedt omarmt 

(Jesaja 60:13; Johannes 12:27-28 en 13:31-32; Openbaring 19:8-9; Habakuk 3:3-4; 2 

Korinthe 3:7-18; Daniel 4:37). Sinds de profetie met Pinksteren vervuld is kan de bruid 

van Christus de gave van de Heilige Geest ontvangen, zodat zij haar zondige verwarde 

leven terug kan veranderen naar de heiligheid van GOD (Handelingen 2).De Geest 

waarover Profeet Joel profeteerde, en die de eerste gemeente veranderde is ook 

toegankelijk om de huidige kerk te veranderen. In dit visioen vraagt GOD, de Almachtige 

dan ook zich af te keren van het zoeken naar wereldse bevrijding, en Hem te vertrouwen 

met de genezing van haar gebroken en chaotische levensstijl. Zo een vertrouwen in de 

HEER zal haar complete verlossing brengen. Alles dat de kerk hoeft te doen is de naam 

van de HEER aan te roepen, en bevrijding te ontvangen, want geen enkele zonde kan 

haar van GOD’s genade afhouden die door bekering gegeven is (Titus 2:11-14). Op deze 

manier zal het herstel van de kerk van Christus compleet zijn en redding zal voor eeuwig 

de hare zijn. Momenteel wandelt ze onbestendig in een kortstondige vorm van redding, 

die het eeuwige fundament van heiligheid mist. De oneindige heiligheid die Jezus door 

het bloed schonk is alles wat zijn nodig heeft om bekering te omarmen. Deze late 

uitstorting van de Heilige Geest zal de zo noodzakelijke vernieuwing en geweldige oogst 

de kerk in brengen (Joel 2:21-24).  



Dit heerlijke en apocalyptische visioen ging over Christus Jezus de Messias, ZIJN heilige 

bevrijdingswerk en de voorbereidingen in de kerk op ZIJN uiteindelijke terugkeer (Markus 

8:38 en 13:26; Titus 2:13-14).  
 

 

Verheerlijkte paarden  
Op het geestelijke slagveld der zielen zijn kracht en energie puur christelijke 

eigenschappen die de kerk van vandaag zich in deze donkere wereld moet toe eigenen. 
Door in dit visioen ZIJN intentie om de vier verheerlijkte paarden los te laten te 

openbaren, heeft de HEER feitelijk de geestelijke wegenkaart onthuld die opwekking 

brengt naar de vier uiteinden van de wereld. Deze vier verheerlijkte en enorm krachtige 

paarden belichamen het herstel van de kerk via de vier verheerlijkte evangeliën van de 

HERE Jezus, naar de vier uithoeken der aarde. Dit deel van het apocalyptische visioen 

gaat over de zuivering van het tegenwoordige vervuilde en corrupte evangelie dat 

uitgevent wordt in de kerk van vandaag. De vier verheerlijkte evangeliën van de HEER 

zijn bedoeld om het lawaai van het voorspoed evangelie, dat de oren van de kerk totaal 

gedoofd heeft, te sussen (Titus 2:13-14). Voorspoed prediking heeft een vreselijk gebrek 

aan bevrijding van de kerk van Christus opgeleverd, omdat het de opeenstapeling van de 

excessen van deze wereld promoot, ten koste van de meest waardevolle heiligheid (1 

Johannes 2:15-17). Het is meest opmerkelijk dat het mooiste uur voor de kerk lang 

verwacht is, als het moment waarop zij eindelijk de opwekking van bekering zou beleven. 

En het hoeft hier niet vermeld te worden dat het voorkeursmodel van deze boodschap 

van herstel duidelijk te zien is in het stromende en dynamische element van het 

oorspronkelijke evangelie, gesymboliseerd in de vier hoofdstromen in het paradijs die uit 

het hof van Eden de hele aarde instroomden (Genesis 2:10-14). Dit is de enige betekenis 

van de vier verheerlijkte en meest krachtige paarden die de HEER in dit machtige eindtijd 

visioen los liet. Deze loslating maakt het viervoudige evangelie en de Heilige Geest tot 

het fundament en de Kolom van de kerk (1 Timotheus 1:8-11). De leven gevende Geest 

van de HEER in de late zalving is geladen met de verantwoordelijkheid om de vier 

verheerlijkte evangeliën voort te stuwen tot in een wereldwijde eindtijd 

bekeringsopwekking van heiligheid (Jesaja 40:1-5; Handelingen 17:30; Joel 2:28-32; 

Hebreeën 12:14). 
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Bloed Op De Maan 
Het eerste deel van dit machtige visioen openbaart veel over de reiniging van de vier 

uithoeken der aarde, terwijl latere deel de verheerlijkte maan bevat die door het Bloed 

van het Lam gedoofd is. Dit toont het prachtige werk van de geestelijke vaardigheid van 

GOD, de Almachtige. Een machtige manifestatie van GOD’s heerlijkheid van deze 

omvang verklaart zonder twijfel de verandering van het geestelijke seizoen overal alle 

landen. Dat dit in de Bijbel geprofeteerd is en uiteindelijk in het verheerlijkte visioen 

getoond is getuigt van een rijke expressie van een ongewoonlijke gunst aan de kerk van 

vandaag (Joel 2:31). Wat de tegenwoordige kerk zorgen zou moeten baren is het feit dat 

deze episode van ‘maan werd bloederig’ niet alleen de komst van eindtijd gebeurtenissen 

uitdrukt, maar ook een boodschap overbrengt die de opname overstijgt. Dit geeft de 

profetische tijdlijn in de hemel weer en in de geest van GOD. Belangrijkste, GOD de 

Almachtige refereert op dit punt aan de superioriteit van het Bloed van het Lam in de 

verlossing van de kerk van haar overijlde koers (Jesaja 53:1-12; Titus 2:13-14; 1 

Samuel 4:21). Zo een overhaastig pad heeft Israel eerder naar de woestenij geleid 

(Mattheus 23:37). In zoverre dat de kerk zich nu de waarheid die in die ervaring lag kan 

realiseren, en in staat is herstel te vinden. Het Bloed van het Lam dat de maan 

overschaduwd, is de evangelische weerspiegeling van de goddelijkheid van de maan als 

de trouwe getuige hoog aan de hemel (Psalm 89:38). Het Bloed van het Lam is voor 

altijd gevestigd, net als de maan de trouwe getuige in de hemel is. Het is deze terugkeer 

van het Bloed van het Lam dat uiteindelijk de kerk zal herstellen door een besloten 

kruisiging van het vlees, en wat haar een geestelijke overwinning zal opleveren (Joel 

2:31, Amos 9:11-12; Judas 24-25, Hebreeën 2:14-18). De kleur van de verheerlijkte 

maan met Bloed is een aan de kerk gegeven profetie. Jezus heeft de ware kenmerken 

van deze tijd voorspeld, van de eindtijd die zou komen (Mattheus 24:29).  
 
 

 
Johannes De Doper In Het Visioen  
Nergens is de Bijbel duidelijker over de aanwezigheid van Johannes de Doper in dit 

visioen, dan in het boek Jesaja, hoofdstuk 40:1-5. Dit gezegd hebbende, is het belangrijk 

u te realiseren dat de weg bereiden voor de HEER in de wereld van vandaag een zaak is 

van grote geestelijke strijdvoering. Hierin ligt de openbaring van die de HEER aan de 

kerk overbrengt. Spijtig genoeg zal in de bereiding van de weg voor de HEER, zoals in 

iedere strijd, de kerk altijd verdeeld zijn. Sommigen zullen zich verzetten door middel 

van een compleet voorspoed predikingoffensief van de duivel in de kerk, terwijl anderen 

vurig de oorlogsverklaring steunen van de zonde en de wereld die de kerk aantast. En 

velen zullen twijfelen. Daarom was het direct duidelijk dat Johannes de Doper in dit 

machtige apocalyptische visioen van de HEER geïntroduceerd werd; aan de kerk 

bevestigt de noodzaak om de weg te bereiden zonder welk compromis dan ook. Het 

maakt niet meer uit wat men links of rechts zegt, maar de lancering van een compleet 

offensief om al het vuil met kracht uit te zuiveren en de bruid gereed te maken zal het 

verschil maken. Dit brengt het geschrift in herinnering wat zegt  

 

“Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? 

Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf 

zeggen: Wij hebben Abraham tot vader; want ik zeg u, dat GOD bij machte is uit deze 

stenen Abraham kinderen te verwekken..”(Lukas 3:7) 

 

Op deze manier leek de verschijning van Johannes de Doper in het visioen te zeggen: 

transformatie van de kerk betekent compleet uitstappen in geloof, erin geloven dat GOD 

zelfs de diepe wateren van de oceanen in een pad kan veranderen dat naar zichzelf leidt, 

en in ZIJN goed plan voor de kerk. (Mattheus 14:23-33) 

 

 

 

 



Opwekking van de Doop 
De verschijning van Johannes de Doper aan het begin van de intense gebeurtenissen in 

dit visioen wijst de kerk rechtstreeks op de opwekking van de doop in het huis. Een 

dergelijke opwekking van de doop betekent dat GOD nu naar een kerk verlangt die haar 

leven eerlijk onderzoekt. De tweevoudigheid van de opwekking van de doop die de HERE 

GOD hier aankondigt kan de wereldsheid die de kerk kenmerkt wegspoelen. Het is een 

rijke zegen die de HEER de kerk geeft, waar HIJ de waterdoop van totale onderdompeling 

benadrukt, en de open hemel voor allen die gedoopt zijn, om het zoonschap met GOD 

aan te gaan. De HEER verklaart momenteel een opwekking van de Heilige Geest, omdat 

de hemelen nu geopend zijn (Joel 2:28-32; Ezechiël 36:25-30). GOD, de Almachtige 

brengt een opzwepend nieuw apocalyptisch gesprek met de kerk op gang over de te 

nemen stappen in de opwekking. De HEER benadrukt dat het herstel van de nu vervuilde 

kerk geen andere eerste vereiste heeft dan de heiliging door middel van de waterdoop. 

Dit is synoniem aan de kerk die haar tassen pakt in gereedheid voor de woestijn. De 

HEER zegt dat de waterdoop voorafgaat aan de doop met de Heilige Geest en vuur. Het 

is dit vuur van de HEER die de kerk van het vuil zal zuiveren met een grondige 

onuitblusbaarheid. (Mattheus 3:11-17). De Heilige Geest zal de kerk dan met spoed de 

woestijn in leiden, zoals Jezus. Dit zal herstel brengen in de verbinding van de kerk met 

de één-minuut-voor-middernacht gebeurtenissen in de hemel. Deze verbinding is 

verloren gegaan vanwege de heersende zonde in de kerk. De HEER zegt ook dat dit het 

seizoen is waarin inhoudsloze bekering niets brengen zal. Alleen de bekering die vruchten 

voortbrengt zal van betekenis op weg naar de opname. (Mattheus 3:7-8; Markus 1:7; 

Handelingen 2:1-13; Handelingen 1:11-16). Het vuur van de HEER in dit Johannes de 

Doper-seizoen is ook een indicatie voor het oordeel dat komt! 

 

 

Woestijn. . . 
De compromisloze boodschap die het bezoek van Johannes de Doper aan de kerk van nu 

afgeeft, is afzondering van wereldsheid en de onmiddellijke ingang tot de zuiverende 

woestijn. Dat is de zuivering waar het Lam dat geslacht werd doorheen is gegaan. Nog 

meer onthullend is de heerlijkheid die de schoonheid van zijn kleed aan de kerk van nu 

overbracht. Dit houdt de noodzaak voor de kerk in om zonden te vermanen en geen 

enkele tolerantie te hebben voor het kwaad. Dit is de enige manier waarop er een effen 

weg van heiligheid zal zijn voor de bruiloft van het Lam dat geslacht is (Jesaja 35:8). De 

kerk van vandaag heeft zo met de wereld gemarchandeerd dat deze twee nu één zijn. 

GOD de Almachtige introduceert Johannes de Doper nu in dit visioen omdat HIJ de kerk 

aan haar rol als de staf van GOD op de aarde wil herinneren. De staf van GOD brengt 

vermaning van zonde. Het hart van de HEER roept de kerk en vraagt hoe het kan dat ze 

niet ziet dat sinds de tijd van Johannes de Doper, het koninkrijk geweld heeft geleden, en 

dat ze nog niet doorheeft dat de geweldenaars het met kracht zullen grijpen, voor het 

Lam dat geslacht is (Mattheus 11:12). Dit is de vraag die ons wakker schudt in deze tijd. 

De kerk is getuige van dit apocalyptische visioen dat een serieuze uitdaging bij haar 

neerlegt, omdat ze veel spreekt over het overblijfsel van de HEER, maar ze eerst 

gereinigd moet worden door het vuur van de Heilige Geest (Zacharia 13:7-9). Deze 

reiniging vindt in de woestijn der bekering plaats waar Johannes de Doper de 

overgebleven kerk mee naartoe heeft genomen. Het is een grootse wereldwijde roep aan 

de kerk om naar de woestijn van bekering en reiniging terug te keren. De voorstanders 

van de onbegrensde genade en liefde van GOD hebben de nieuwe wet misbruikt. 

Misschien denken ze dat de totale strijd tegen het kwaad geen einde kent, nu dag van de 

opname nadert. Met zulke foutieve uitleg van het evangelie moet zorgvuldig afgerekend 

worden, want anders zal men waarschijnlijk tot de fatale conclusie komen dat het niet 

nodig de strijd aan te gaan, omdat kwade dagen nu eenmaal geprofeteerd zijn voor dit 

tijdperk. (2 Timotheus 3:1-10). Dit spreekt over het toegeven aan neergang en toegeven 

aan de comfort zone van het compromissen met de zonde sluiten. U moet echter 

begrijpen dat dit geschrift het overdadige kwaad van vandaag voorspelt, en indirect aan 

het overblijfsel zegt, 

 



“u heeft niets met hen van doen” (2 Timotheus 3:1-10; 2 Korinthe 6:14-18) 

 

Dit verwees klaarblijkelijk naar de afzondering die het overblijfsel zou moeten 

doormaken. Het was feitelijk alles wat zij nodig had om het hart van de woestijn in te 

gaan. Met grote zekerheid kunnen we opmerken dat de Heilige Geest de kerk bekrachtigt 

om tegen de zonde te strijden. Dit vereist dat de kerk een goed gevecht levert om de 

zonde die bij haar binnengedrongen is te overwinnen. Een zorgvuldig onderzoek naar de 

laatste delen van Johannes de Doper in dit apocalyptische visioen laat zien dat voor deze 

eindtijd kerk alleen Joel’s beweringen haar van haar val kunnen bevrijden, terwijl ze zich 

gereed maakt voor de bruiloft van het Lam dat geslacht is (Joel 2:28-32; Jesaja 42:8; 

Jesaja 48:11; Spreuken 23:20-21).  

 

De betekenis van de geestelijke afzondering die de HEER hier introduceert komt voort uit 

de grote zorg dat wereldsheid de aanbidding in de kerk heeft geïnfiltreerd en 

overgenomen. De ongevoeligheid voor zonde in de kerk heeft ertoe geleid dat haar 

helden-leraren en evangelisten in zonde zijn vervallen en niet zien dat ze alles op het 

spel zetten. (Galaten 1: 6-10). Erger nog, omdat de sensatie show niet voldoende scoort 

om de stervende mensen in de wereld naar Jezus te brengen, is de kerk niet instaat 

geweest om werkelijk te oogsten in dit hoogseizoen (2 Timotheus 4:3-5). Daarom, pas 

nadat Johannes de Doper zich in de woestijn had afgezonderd kon hij werkelijk oogsten, 

toen men naar hem toekwam om over de weg van de HEER te horen. Door dit visioen 

wordt de kerk opmerkzaam gemaakt dat de oogst groot is in de woestijn. De verschijning 

van Johannes de Doper in dit gesprek met de HEER draagt dan ook de afzondering van 

de wereld en reiniging in zich. En stelt deze moderne kerk de vraag wat bevrijding nog 

betekent in een huis dat gefundeerd is op het vergaren van aardse rijkdom, en het 

najagen van post modernisme? (Mattheus 6:19-24). De HEER neemt de tegenwoordige 

kerk mee terug naar het primitieve oud Ruwe Kruis, dat overdekt is met het Bloed van 

het Lam dat geslacht is. Door de kerk terug te roepen naar de woestijn der bekering wijst 

GOD de Almachtige feitelijk het ontoereikende en kwetsbare populaire idee af van het in-

één-stap het Koninkrijk van GOD binnengaan, omdat velen die van Christus getuigen met 

hun wereld de kerk binnen zijn gegaan en daar vele jaren niet bevrijd verblijven. Daarom 

is het geprofeteerd dat er een tijd zal komen waarin de weg voor de komst van het Lam 

van GOD bereid moet worden, door middel van een opwekking van één en al bekering en 

heiligheid (Jesaja 40:1-5). Opdat zowel de gelovige als de wereld tot de kinderen van 

GOD gerekend mogen worden. De HERE Jezus ZELF sprak de vergelijking van de bruiloft 

van het Lam van GOD, toen HIJ naar de tien meisjes verwees die naar buiten kwamen 

om te wachten op het Lam dat geslacht is. Het zich terugtrekken om op het Lam dat 

geslacht is te wachten gaat over de afzondering die Johannes de Doper met zijn 

aanwezigheid in dit visioen de kerk toespreekt.(Mattheus 25:1-13). Deze woestijn 

afzondering is dan ook een vereiste voor iedere christen om de bruiloft van het Lam 

binnen te gaan. Trouwens, de heilige weg die naar het Koninkrijk van GOD leidt, die vindt 

u in de woestijn der bekering, waarin de Vader nu de stem van Johannes de Doper 

brengt (Jesaja 40:3; Jesaja 35:8-10; Deuteronomium 5:24). Door het Lam dat geslacht 

werd voor mijn voeten te brengen kondigde Johannes de Doper in essentie een nieuw 

tijdperk in de kerk aan, één die van de kerk eist dat ze naar het ware evangelie van het 

Bloed van het Lam terugkeert (Jesaja 1:18; Jeremia 8:4-8). 

 

 

 

HET LAM VAN GOD DAT GESLACHT WERD 
De HERE GOD toonde ineens dit apocalyptische visioen van Christus voor de ogen van de 

huidige kerk, en vuurde het aan door de prachtige Messias te introduceren. Eeuwenlang 

hebben velen uitgekeken naar deze tijd waarin de kerk van Christus naar het authentieke 

evangelie van het bloed en het Ruwe Kruis van Calvarie zou terugkeren. Grote menigten 

theoretiseerden dat de komst van dit soort evangelie van het Bloed en het Kruis het 

hoogtepunt betekenen zou in de evangelisatie in de vier uiteinden der aarde. Helaas 

blijkt de kerk van nu afgedreven te zijn van dit fundamentele levensreddende evangelie. 



De kerk van Christus wordt herinnerd aan de losprijs die GOD betaalde opdat zij toegang 

to HEM zou verkrijgen. DE HERE GOD, de ALMACHTIGE gaf ZIJN enige Zoon als het offer 

Lam opdat de onwaardige familie der mensheid teruggebracht kan worden naar een 

Goddelijk en vreugdevol leven. De HEER wil dat de kerk van vandaag tot HEM komt in 

totale overgave, de wereldse oplossingen die ze nagejaagd heeft loslatende, en zich 

gereed te maken voor de bruiloft van dit geslachte Lam. Geestelijke afzondering verlangt 

de HERE te zien bij diegenen die door HEM geroepen zijn. En ook al is deze simpele 

geestelijke afzondering niet bedoeld als grote theologische hersenkraker, wel is het de 

vraag of de kerk zich nu werkelijk van zonde heeft losgemaakt. Waarom is het 

bijvoorbeeld zo dat de meeste opwekkingscampagnes de kerk vandaag de dag ertoe 

aanzetten om bekeerlingen te lokken met aardse beloften zoals land, auto’s, huizen, 

financiële rijkdom, etc., terwijl de HEER het geslachte Lam geeft in de ZIJN heilige 

pracht.  

 

Waarom toont de kerk niet het verheerlijkte meest krachtige Lam, die ene die de kerk 

komt halen, te midden van de aardse schatten (Mattheus 6:19-24)? Waarom was de 

liefde van Christus niet genoeg voor de kerk? En als het wereldse onweerstaanbaar is, 

dan nog blijft de kerk GOD’s kanaal voor de redding van de verloren wereld, waardoor 

zuivering en afzondering nog steeds nodig zijn. Deze vragen stelt de HEER, nu HIJ het 

Lam dat geslacht is toont, met Bloed rond zijn nek druipend. De HEER richt de kerk van 

vandaag opnieuw, door haar te vragen nooit het Bloed van het Lam te vergeten. 

Natuurlijk is het mogelijk om in deze donkere wereld te leven, en deze duidelijk 

overgebrachte en Bijbelse schriftelijk vastgelegde afzondering in acht te nemen, en de 

zuiverheids vereisten van de late heerlijkheid te erkennen, en haar bejubelde herkomst. 

Het evangelie van het Bloed van Jezus zoals GOD, de Almachtige het toont, is pure 

afzondering en zuivering. Deze zorgen voor de identiteitsverandering die de HERE GOD 

vandaag van de kerk vraagt, om deze in de laatste dagen te omarmen. De weg voor de 

HEER te bereiden, vereist met zekerheid dit duo. Ik hoop dat de vrije predikers van 

tegenwoordig kunnen inzien dat dit apocalyptische visioen mensen wegtrekt van de 

wereld, dat zou goed zijn voor de kerk. Dit zou een hoogst belangrijk ontwaken van het 

priesterschap betekenen, GOD de Almachtige spoort het priesterschap aan door dit 

visioen. De Geest van de HEER roept de kerk van Christus terug naar het Bloed van 

Jezus als het fundament voor een heilige en blijvende opwekking van bekering. Zo een 

opwekking moet plaatsvinden, wil de kerk deelnemen aan het bruiloftsmaal van het Lam. 

De belangrijkste boodschap van dit unieke bezoek van Johannes de Doper in de kerk van 

vandaag, is de boodschap van het reinigende bloed van Jezus dat de verloren wereld zo 

wanhopig nodig heeft. Onvermijdelijk legt het bloed van Jezus de zonden van de mens 

bloot, en de noodzaak voor zowel de vervuilde kerk van nu als voor de donkere wereld 

om schoon gewassen te worden. In dit apocalyptische visioen van onze tijd, kunnen we 

iets ongebruikelijks opmerken, Jezus de Messias en de straling van zijn gezicht, licht dat 

veel sterker was en Mozes op de Berg Sinai overstijgt. (2 Korinthe 3:7-18). In dit bezoek 

benadrukt de GOD van onze HERE Jezus de meest voorkomende en meest subtiele zonde 

in de kerkcultuur van vandaag, zoals hebzucht en materialisme. Vrijwel iedereen in de 

kerk probeert meer geld te vergaren, zodat men meer dingen kan kopen en meer dingen 

kan doen. Er is niets mis met geld, maar het is het oneindige najagen ervan voor eigen 

vermaak dat de HEER veroordeelt (Mattheus 6:19-24).  

 

Werkelijke vreugde en behoudenis komen van het Bloed van het Lam dat in dit visioen 

getoond is, en met zekerheid niet van materiële zaken. De HERE Jezus overwon de 

wereld met haar materialisme. Dit machtige visioen van de HEER legt verder het derde 

niveau van dit materialisme bloot, en hoe het de kerk van vandaag binnen is gedrongen. 

Door het Bloed van het Lam te laten zien gebiedt GOD de Bruid van Christus zich te 

richten op de kwaliteitbrengende verlossende kracht van het Kruis.  

 

 

 



De meeste voorgangers zijn nu druk doende om de Toren van Babel binnen de kerk te 

bouwen, in plaats van een hemelse gemeente van heiligheid op te doen staan (Hebreeen 

12:14; 1 Peter 1:15; 1 Johannes 3:3). Het bloed van het Lam waarvan de maan getuigde 

in dit visioen stelt zeker deze smekende vraag; Geeft GOD, sprekende via de Heilige 

Geest de voorkeur aan aantallen en aardse betovering, of aan een meer heilige kerk? 

Afzondering is een gebod. 

 

Toen de HEER zei dat de opname voor de ‘uitverkorenen’ is verwees HIJ letterlijk naar dit 

tijdperk waarin het evangelie van het Bloed afgewezen zou worden, en alleen de 

geestelijk verlichte mensen het zouden omarmen (1 Korinthe 1:18; Handelingen 13:48). 

Verder heeft het bloed van het Lam zoveel eeuwige verlossende kracht, waar de kerk van 

af zou moeten weten. Als de kerk zegt ervan af te weten, waarom zou de HERE, de 

Almachtige het dan nu naar voren brengen, zo laat? Dit betekent dat GOD, de 

Almachtige de kerk 40 jaar in de woestijn heeft zien ronddwalen, zoekend naar het ware 

evangelie, maar het niet vond. Daarom introduceert HIJ Johannes de Doper opnieuw, 

samen met het Lam dat geslacht werd. GOD laat een herinnering klinken, opdat de kerk 

nooit zou vergeten, maar zich het geestelijke ritueel zal herinneren van het Pascha van 

de HEER voor haar leven (Exodus 12:1-2; 1 Korinthe 11:17-34). Deze opwekking en dit 

herstel van de kerk is lang uitgebleven. Toen in de recente jaren van de ‘voorspoed 

opwekking’ de voorgangers claimde dat ‘de voorzienigheid hun ten gunste was’, hebben 

zij toen werkelijk geloofd dat GOD met hen was in de kerk? Zoals het geval in Kenia en in 

vele andere landen, dacht de kerk dat zij met GOD wandelde, maar ze staat alleen, 

vanwege de zonde. Dit apocalyptische visioen van het bloed van het Lam stelt echter nog 

steeds de vraag: betrof veel van de zogenaamde theologische taal die we zoveel in de 

kerk hebben gezien slechts euforische uitlatingen of meer een discussie over waardeloze 

ideeën van christenen? Het is absoluut triest, want in haar aanbidding heeft de kerk het 

hart van GOD niet geraakt. Geen wonder dat in het visioen van de HEER van 20 

november 2007 liet HIJ niet alleen een verwoest, maar ook een leeg huis zien. Dit is wat 

de HEER ziet, ondanks de euforie die nu in de kerk gaande is. De kerk is geroepen om 

terug te keren naar het bloed en het Ruwe Kruis op Calvarie. Wanneer ze daar is 

aangekomen, dan zal de HEER haar aanbidding gaan ontvangen. 

 

Alleen het bloed van het Lam dat geslacht is zal GOD als offergave in ontvangst nemen. 

Maar de kerk van Christus van nu heeft dit bloed van de genade misbruikt en vertrapt. In 

deze krachtige vertoning van het Lam dat geslacht is zegt De HEER met absolute 

zekerheid dat niemand de oorspronkelijke waarde van het bloed van het Lam dat 

geslacht werd kan uitwissen. (Numeri 15:27-31; Hebreeën 10:26-31; Hebreeën 6:4-6; 2 

Petrus 2:19-22). Toen de HERE uiteindelijk het verheerlijkte meest machtige Lam dat 

geslacht is vanuit ZIJN heerlijkheid losliet, Het kwam naar Johannes de Doper en mij toe, 

verkondigde HIJ daarmee letterlijk dat de komst van het Lam, voor de opname, nabij is. 

(Mattheus 24:36-42; Openbaring 16:15; 1 Thessalonicenzen 4:16-17; 1 Korinthe 15:50-

56). Het is van groot belang dat de bruid van Christus zich nu gereed zal maken in 

heiligheid, met behulp van de Heilige Geest. Het is verder waard te vermelden dat alleen 

de opgenomen heiligen met de Messias naar Jeruzalem zullen komen, bij de Tweede 

Komst van de HERE, zeven jaar na de bruiloft van het Lam (Openbaring 1:7). Het Bloed 

wat ik rond de nek van het Lam dat geslacht is zag druipen is een levendige 

geheugensteun voor de kerk van vandaag, dat zij alleen het Koninkrijk van GOD kan 

beërven als zij het Bloed van het Lam handhaaft (Jesaja 53:1-12; Titus 2:13-14) Het 

grootste geestelijke feestmoment is de opname. 
  
 
 
 
 
 



 
 

 
De Messias Komt! 
Wat de kerk van nu uit deze machtige apocalyptische ontmoeting die ik met Johannes de 

Doper had moet oppikken, is de specifieke plek waarop hij zich naar de heerlijkheid van 

GOD, de Almachtige draaide en zei, 

 

“Voorwaar, dit is het Lam van GOD dat de zonde van de wereld wegneemt. Het was de 

wil van de Vader dat hij zou worden geslacht.” 

 

Deze woorden van Johannes de Doper laten zien dat de belangen van de HEER in sterk 

contrast zijn met hoe de kerk en de wereld kijkt. Dit plaatje geeft aan dat de tijd dringt 

en er dus een dringende noodzaak voor de volken van de aarde is om zich gereed te 

maken voor de komst van de Messias. Om de urgentie van deze ontmoeting verder te 

benadrukken, bracht de HEER vlak nadat Johannes de Doper deze gewichtige en 

idyllische woorden gesproken had het verheerlijkte meest machtige en heilige Lam van 

GOD naar voren. Dit is nu de meest kritische boodschap die de kerk van Christus 

toekomt. GOD, de Almachtige vertelde de volken der aarde in essentie dat het Lam van 

GOD wat voor de zonden van de wereld geslacht is zeer spoedig terug zal komen. De 

terugkeer van de Messias zal in een oogwenk gebeuren en als een dief. (Openbaring 

16:15; 1 Korinthe 15:50-56; 1 Thessalonicenzen 4:16-17). De oude wijnzak uit de 

Joodse religieuze traditie (de fysieke tempel in Jeruzalem) was te stug om de 

omvangrijke levenveranderende boodschap van GOD’s liefde in Christus Jezus, via de 

Heilige Geest, te dragen. Ook zullen de religieuze activiteiten van de huidige kerk niet 

voldoen op de dag van ZIJN wederkomst, tenzij deze activiteiten samen gaan met 

oprechte bekering en heiligheid. Deze specifieke heiligheid zal GOD, de Almachtige 

opzoeken als het Lam terugkeert om de kerk te halen. (Openbaring 22:12; Hebreeën 

12:14; 1 Petrus 1:15-16). In overeenstemming met dit apocalyptische bezoek zendt de 

HEER mij uit om de kerk op te roepen zich grondig gereed te maken, en met haast want 

HIJ heeft mij ook Zijn Klok in de hemel laten zien, een Klok die de 23:59 uur voorbij is 

(Mattheus 11:10). De kerk van Christus zou goed moeten weten en met grote zorgvuldig 

moeten omgaan met het Bijbelse feit dat wanneer deze stem in de woestijn verschijnt, 

de komst van de HEER verkondigend en aankondigend, het maar korte tijd duurt voordat 

de Messias verschijnt (Johannes 1:29-30; Mattheus 3:1-13). 
 



 

MEGA KAKAMEGA (plaats in Kenia) OPWEKKING – 1 januari 2014: 
Bij een historisch aantal compleet dove mensen, inclusief leerlingen van de dovenschool, opende zich de oren. 

GLORIE AAN GOD! 

 


