
(White Horse Vision) 
Visioen van het Witte Paard 
 
Openbaringen 19:11-16 

En ik zag den hemel geopend, en zie, een wit paard, en die daarop zat was genaamd 
Getrouw  
en Waarachtig, en hij oordeelt en strijdt met gerechtigheid. En zijne ogen waren als ene 
vuurvlam, 
en op zijn hoofd waren vele kronen; en hij had een naam geschreven, dien niemand wist dan 
hij zelf; 

en hij was bekleed met een kleed, dat met bloed besprengd was; en zijn naam is; het Woord 
Gods. 

En de heirscharen in den hemel volgden hem op witte paarden, bekleed met wit, rein 
lijnwaad. 
15 En uit zijnen mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen zou 
slaan. En hij zal hen weiden met een ijzeren staf; en hij treedt de wijnpers van den wijn 
des ontstoken toorns van den almachtigen God. 
16 En hij heeft een naam geschreven op zijn kleed en op zijne heup: KONING DER 
KONINGEN EN HEER DER HEREN. 
 
 

Visioen van Wit Paard 
Dit visioen werd gegeven aan Tamlyn LeVasseur in 1993 ze was toen in Wiggins, 
Mississippi. 
Ik zag lange glooiende heuvels vol met wuivend groen gras. De heuvels rezen hoog op alsof 
ik naar een bergwand keek. Het gras bewoog met de wind mee, en de wind was de Heilige 
Geest van God die tegen het gras woei. Het hele land was gevuld met deze zachte 
voedende wind. Ik wist dat ik in het “Heuvelgebied” van de hemelen was en ver bij alles 
vandaag. Terwijl ik naar het vloeiende gras op de heuvels keek, en de helder blauwe lucht 
boven de heuvels bewonderde, hoorde ik een trompetgeluid en voelde gerommel als donder. 
Ik zag twee oren van een paard boven de hoogste heuvel uit komen. Al gauw kon ik zijn 
hoofd longeren zien en zijn lange golvende manen, terwijl hij recht op me af rende. Hij was 
ENORM!  Zijn vacht glansde van gezondheid en puilde overal uit van dubbele spieren – zo 
groot als een olifant bijna, fijn geproportioneerd, toch gracieus. Wanneer hij liep, schudde zijn 
spieren en ik kon zijn stappen voelen wanneer hij op de grond bonsde als hij zijn voet 
neerzette. Hij was puur wit en had massieve gouden hoeven. Ze waren niet geverfd; ze 
waren levend goud.  
Ik zag andere paarden die op hem leken, achter hem aan rennen.  Het waren allemaal zijn 
hengsten. Als eerste zag ik drie en toen meer in rijen achter hem -  maar hij overtrof hen 
allemaal en was duidelijk groter dan de rest. Er waren duizenden. Ik wist dat ze allemaal de 
volgorde wisten waarin ze moesten zijn. Ik was me er ook van bewust dat de engelen deze 
dieren voor een ieder van ons, lange tijd opgevoed en verzorgd hadden in hemel. De 
paarden kenden God en Zijn wil. Ze waren niet beperkt in kennis zoals op aarde. Ze waren 
net zo bewust en deskundig als wij waren. Ik wist dat er geen angst voor ons in hen was 
noch ooit geweest was.  
Ik keek rechts van me waar de bazuin was en daar waren honderden mensen (engelen) in 
rood leger gewaad gekleed. De engelen kleden de heiligen in rood leger gewaad dat door 
hen voor ons gemaakt was. De strijd uitrusting verschilde een beetje in stijl van de hunne 
maar het was hetzelfde bloedrood van kleur. Er waren laarzen van leergelijkend goud die elk 
van ons perfect pasten alsof ze voor ons gemaakt waren en toch droegen we ze alsof ze een 
deel van ons waren geworden.  



De straat waarop we stonden was van goud. Er was een goed onderhouden grasveld aan 
elke zijde van de weg ongeveer een half voetbalveld groot, de heuvels kwamen abrupt 
daaruit omhoog. Er waren nog meer mensen en paarden op het grasvelden die gekleed 
werden. Rood, wit en goud waren de kleuren van onze groep. Ik was me er bewust van dat 
het een strijdtoneel was. Ik zag anderen naast ons. “Zij zijn een andere groep dan wij.” Ik 
wist (dit) al waren het ook heiligen. De straat lag stevig in het gras en geen grassprietje was  
misplaatst. De straat was breed ongeveer 6 a 7 meter breed, en een soort van helder goud 
en toch zag het er solide uit – het glansde. 
 
Jezus was aan mijn linkerkant – al gekleed in Zijn rode cape. Er zat geen kap aanvast en hij 
was vastgemaakt met gouden buttons aan de achterzijde van de schouders. De cape was 
levend. Hij was prachtig levend met Zijn bloed, en hij steeg en stroomde magnifiek met Zijn 
bloed. Het was symbolisch voor het kruis en al het zweet en bloed van de heiligen. Ik wist 
dat de mantel of cape samengesteld zou blijven. Met andere woorden het bloed bleef in de 
mantel; het zou niet op iets van zijn pantser of kleding noch op het paard of iets anders, 
komen. 
Het grote witte paard, dat de eerste was, vertraagde en draafde naar de engel die zijn teugel 
vasthield. Hij had een guitige houding, erg zelfverzekerd en genietend van het moment, 
terwijl hij zijn hoofd op en neer bewoog. Hij boog zijn hoofd, wetend wat hij moest doen en 
opende zijn mond om de gouden teugel erin te laten doen welke de engelen gemaakt 
hadden. 
De engelen aaiden en spraken met de paarden en de paarden wreven zachtjes tegen hen 
aan. Ik keek weer naar mijn rechterkant en zag andere engelen onze groep klaar maken 
voor de gebeurtenis. Er waren ongeveer 3 of 4 engelen aanwezig bij elk paard ne ruiter – 
sommigen droegen zadels; anderen droegen teugels, dekens, borstbanden en kwasten. 
Anderen droegen strijd uitrustingen voor de heiligen gedrapeerd over hun schouders en 
neerhangend bij hun armen, touwtjes sleepten erachteraan. Sommige engelen hielden de 
teugels in hun mond precies zoals wij dingen soms dragen wanneer onze handen vol zijn. 
Ieder van ons had een dunnen katoenachtige, witte overall met korte mouw. De onderkant 
was als een korte broek – geen broek of skort (voor lijkt deze op een rok en achter een 
broek). Het was de onderste laag kleding van het harnas. Het harnas was klein, meer 
symbolisch het diende geen doel omdat we beschermd waren door het Woord voor ons uit. 
In feite hadden we helemaal geen wapen en Christus ook niet behalve het Woord en de 
Heilige Geest. Dat was alles. Dat was alles wat we gingen gebruiken. En daarin hadden we  
het volste vertrouwen. We wilden niets anders. Onze laarzen leken een deel van ons zodra 
ze aangetrokken waren. Ze waren een deel van ons, zoals de hoeven van een paard. Ze 
waren van zeer sterk materiaal en onderaan waren ze heel dik, ongeveer 5 cm. Samen met 
de gouden/geelkoperen zool. Alles paste zo goed omdat het special voor ons gemaakt was. 
We droegen geen helmen, hoeden of handschoenen. 
De voeten en laarzen van Christus waren ook van een soort goud/bronsachtige kleur. Ze 
hadden een solide kleur en toch ook weer helder. Het leek dat ze met leren veters 
vastgebonden zaten kruislings tot bijna kniehoogte.  
We zagen er sterk uit, voelden ons sterk en hadden een uitstekende houding en evenwicht. 
We zagen er uit als strijders. We spraken als strijders, en we gedroegen ons als 
overwinnaars. Toch waren we ten zeerste nederig.  Wanneer we wilden, konden we de 
littekens zien op onze eigen harten en die van elkaar, dit was symbolisch voor de herinnering 
aan ons getuigenis.  
Ik wist dat sommige engelen haren aan het vlechten waren en het haar van sommige 
mensen in paardenstaarten en andere variaties brachten. 
Ik keek weer naar het grote witte paard juist toen hij zijn benen wijduit zette zodat het 
makkelijker was voor de engelen om zijn gouden zadel op hem te leggen. Op de zadels 
waren inscripties in gouden platen geschreven. Ze waren zeer sierlijk. Geen twee waren 
hetzelfde. Elk was in de eeuwigheid gemaakt voor dit moment. Op de borstplaat en de bitten 
waren bellen en kwasten (het had geen zin om teugels te hebben omdat de paarden precies 
wisten wat ze moesten doen.) 



Toen, nadat het grote paard opgezadeld was liep hij (zonder dat hij geleid werd) naar onze 
Heer, en boog zijn linkerknie zodat de Heer God Jahweh op kon stijgen. Christus keek naar 
hem die zei: Ben je klaar? …”Ja, U?” alsof hij antwoordde. Toen Christus de zadelknop 
vastpakte om op te stijgen. Zweefde de stromende cape/mantel uit zichzelf rond. Ik zag het 
blote dijbeen van de Heer en rood linnen nauwsluitend aan zijn been gedrenkt in bloed 
vastgebonden aan zijn dijbeen. Het was symbolisch voor het overblijfsel. Het was opbeurend 
voor mij te weten dat Hij dat overblijfsel droeg – dat wij zo belangrijk voor Hem waren. 
Ongeveer 6 cm eronder kwam zijn huid naar boven (omgekeerd van ingegraveerd) en 
sprong in het oog v3ergeleken bij de rest van zijn huid en er stond in geschreven; 

KONING DER KONINGEN 
& 
HEER DER HEREN 
Het was van een prachtig ontwerp, als een wijnstok met bladeren zwierig rondom de 
woorden. Het was gekleurd, zoals een tattoo maar het was oud en leek op fijn oud leer. Zijn 
dijen puilden uit van spieren en zijn huid straalde. Hij was zo sterk, zo zeker, zo zelfbewust, 
zo knap, zo liefhebbend, zo oud, en toch zo jong – zo klaar om dit te doen! En wij ook! 
De andere paarden stelden zich op in volgorde aan de rand van de straat. Een voor een 
kwam naar de rand van de gouden straat om zijn hoofdstel en ruiter te krijgen. Ik was derde 
in de rij. (Ik wist kende mijn paard en hij kende mij. Het was alsof ik hem eerder gekent had. 
Als ik dacht, wist hij wat ik dacht. Wanneer Christus dacht, wist ik ook wat Hij dacht. (Als 
paarden op aarde, deze paarden waren zo echt als maar kan.) Hij boog zodat ik ook kon 
opstijgen. Hij rolde zijn spieren onder mij, naar achteren en voren stappend, zijn staart en 
kop rondzwiepend, hier en daar naar kijkend, probeerde zijn hoofdstel uit en deed alles wat 
paarden doen. Hij rook zelfs als een paard.  
We waren allemaal bereden en erg gefocust toen al de drukte compleet verstilde. Ik had 
gemerkt, maar niet gezien, dat er achter ons leger andere legers waren van allerlei soort. 
Er waren legers van stammen, legers van alleen dieren, legers van prachtige kleine engelen 
zonder vleugels, sommigen engelen met grote vleugels die vlogen, en sommige echt lelijke 
wezens met gordeldierachtige harnassen (die ik zag). Sommigen waren zoiets als ridders en 
hielden bijlachtige dingen op 1,80 m lange stokken vast. Het wapen had een halve maan 
vormig blad. Ze reden ook op grote, donkere appelgrauwe paarden. De paarden waren 
bedekt met een donker harnas zoals de lelijke wezens – met een bronsgrijze kleur en 
precies gevormd naar het hoofd, borst, en nek van het paard. De manen van de paarden 
waren gevlochten zodat het onder het harnas paste, maar de staart was niet gevlochten en 
hing neer tot op de hakken van het paard. Het harnas op de borst, nek en hoofd deed me 
denken aan de ringen van het schild van een gordeldier. Er was geen harnas of iets 
dergelijks op het achterwerk, alleen aan de voorzijde van het paard. Zijn benen hadden ook 
kuit en scheenbeschermers van hetzelfde gordeldierachtig soort tuig van voren vastgemaakt, 
maar niet rond het hele been. Rond de ogen van het harnas was het zo gesneden dat het 
paard kon zien; het leek op de ogen en kop van een sprinkhaan zoals het rond de ogen 
nauwsluitend op hem zat. Het was zelfs vlekkerig zoals bij sprinkhanen, maar had alleen 
grijstinten. De hoeven waren als ijzer en ook grijs. De grote lelijke mannen droegen zware, 
oversized, ijzeren kettingen.  
Op dat moment wist ik dat we niet alleen stervelingen zouden treffen, maar dingen groter 
dan wij. Elk van deze mannen/wezens was een gewichtig en heilig individu. Ze droegen 
maskers en gordeldierachtig harnas helemaal tot op hun vingertoppen. Ze waren berookt 
alsof ze vuur gelopen hadden. Er zat roet op hen. Als ik wilde kon ik in close-up zien. Mijn 
ogen konden in - en uit zoomen, alsof ik op hen neerkeek door een verrekijker.  
Achterin was het erg koud. Het sneeuwde zelfs achter in de valleien waren de lelijke mannen 
waren, en het leek alsof de kou met hen meeging, waar ze ook gingen – bijna alsof de 
dreigende wolken en sneeuw mee gingen. Ik kon de stoom van de paarden zien komen en 
ook van de mannen dwars door hun harnas heen. Ze stonden in slagorde opgesteld, 



kilometer na kilometer achter ons. Het leek alsof de atmosfeer rondom hen anders was dan 
die waar wij ons in bevonden. 
Elk van die lelijke jongens had een op een herdershond gelijkend dier bij zich die ze 
gebruikten voor strijd. Ik voelde dat die jongens werkelijk nors waren. Terwijl ze voort 
marcheerden spreiden ze zich uit tot ongeveer 6 m. uit elkaar. Elke hond liep dicht bij de 
linkervoorzijde van het paard ongeveer 1.80 m. ervandaan. Ze waren allemaal echt. 
Niemand bewoog mechanisch; elk individueel wezen – of het een hond, of man was –ze 
bewogen allemaal zelf – keken hier en daar, zich aanpassend, hun oren bewegend, 
zwiepende en kwispelende staarten. Er was sneeuw voor hen ook al liep de groep voor hen 
een lichter pad met een groot licht en lieten ze geen sneeuw achter. Het pad van de lelijke 
jongen was schemerig, donker, en stormachtig met voor hen al sneeuw op de grond. Ik wist 
dat zij een andere agenda hadden dan ieder ander. Ik wist dat ze goed uitgerust waren 
(emotioneel, psychisch en geestelijk) voor wat ze op het punt stonden te gaan doen en ik 
wist aleen dat ze konden doen wat ze gingen doen. Ik keek niet in de situatie om te zien wat 
ze gingen doen. 
Plotseling hielden alle geluiden op. Ieder leger stopte hun geroep en geritsel. Zelfs mijn 
hartslag leek te stoppen. Er was volledige stilte in het hele legergebied in de hemelen. 
We waren tot de lijn gekomen en werden opgeroepen tot aandacht. De wind van de Heilige 
Geest was gestopt met waaien. Geen haar van de paarden hun manen bewoog; geen 
paardenoor bewoog. Alles was stil. Ik ben nog nooit zo stil geweest. Er was een lijn getekend 
in het zand wat ik nog niet eerder gezien had. Het zag eruit dat het door een vinger getekend 
was. (ik keek erop neer vanuit een lagere hoek bij de voorvoeten van het paard van 
Christus.) Feitelijk had ik tot dusver geen zand gezien, Ik zag de hoeven van Christus’ paard 
bij die lijn staan. Hij was klaar. We waren allemaal klaar. De stilte duurde ongeveer 30 
minuten. We stonden op die manier gericht op aandacht – kijkend naar de richting waarin de 
aarde was. Het was als de stilte voor de storm. Tijdens die tijd begon de Heilige Geest de 
laatste voorbereidingen in ons zodat we klaar zouden zijn voor een Heilige Oorlog. Hij vulde 
ons tot de rand – ons van binnen opwekkend en roerend door ons elk Schriftgedeelte over 
dit moment te laten herinneren. 
Ik weet dat er mist opsteeg van de grond en door de lucht naar ons toekwam – de Heilige 
Geest helemaal in ons en om ons heen. We stonden onder immense druk. Het was 
behoorlijk intensief. We bogen onze hoofden en onze harten. Onze paarden en alle andere 
levende wezens van alle legers schenen ook neer te buigen.  
Na deze 30 minuten van volledige stilte in eerbiedige aandacht, hoorde ik een engel geluid – 
ik bedoel dat hij zijn mond open deed en zijn stem kwam eruit met het trompet/misthoorn 
geluid van een synthesizer. Zijn geweldige longen, tanden en al zijn organen maakten dat 
geluid – zijn hele wezen klonk. Het was een overweldigend, machtig geluid, alsof hij een 
trompet was. Hij was een instrument van lof. Hij kon zijn stem langer laten klinken dan enig 
sterveling kon. Wij konden het nu ook voor zover mogelijk. Wat een geweldige beweging van 
lucht kwam vrij…WAAAAAAAAA…. En het geluid ging maar door – als een sirene. Hij nam 
geen seconde adempauze. Het reisde verder en verder en doordrong ieders hart, geest en 
ziel (van zijn geluid kilometer na kilometer) ondertussen toenemend in kracht. Het echode 
door de hemelen, door de dimensies rollend als de donder. Het was een van de zoetste 
geluiden die mijn ziel ooit gehoord had. Ik zei tegen mezelf… “Eindelijk” en voelde een 
mentale zucht van verlichting. Maar voor hen op aarde wist ik dat het hun hart getroffen werd 
door terreur. Toen rezen een gejuich en een strijdkreet op vanuit alle legers. Alle hemelen 
rommelden en antwoorden de engel met ’n indianen achtige schreeuw. Terwijl hij trompette, 
richtte Christus’ paard zich op trappelde met zijn voeten in de lucht. Raakte de grond en 
richtte zich weer op, het paard liet zelf ook een strijdkreet horen, evenals de andere paarden. 
In een flits, waren we rennend onderweg naar een donkere atmosfeer waarvan ik wist dat de 
aarde zou zijn, maar ik wist niet precies waar. Christus opende Zijn mond met Zijn strijdkreet 
en licht in de vorm van een zwaard schoot uit Zijn mond – alsof het lang genoeg opgesloten 
was geweest. Het had de snelheid van een kogel. 
Het zag er in de duisternis uit als een laserstraal en het gloeide – kristalhelder en wit 
tegelijkertijd, het deed me aan bevroren glas denken. 



Ik keek toen het de lucht voor Hem in tweeën spleet. We bevonden ons direct op onze 
paarden rennend in de lucht – ieder in zijn eigen positie. We reden in harmonie naast elkaar 
en raakten elkaar soms aan maar stoten nooit iemand van zijn plaats. Ik zag mijn zuster 
schuin voor me en zij zag mij. Ik herinner me dat ik mijn zweet rook, het zweet van de 
paarden en het zweet van de anderen rondom mij. Ik voelde dat er ook arenden in de lucht 
waren, en honden op de grond en mannen die zo snel liepen als onze paarden op de grond 
Ik wist dat Christus ook van vorm veranderde: naar een arend, naar een leeuw, naar een lam 
em dam weer terug naar de vorm van een man. Ik wist dat het lelijke leger achter ons 
zwermde en nog meer andere legers. We reden zo snel als we konden, de hoeven van de 
paarden sloegen een ritme en renden door de lucht – zo reëel als maar kon. We gingen door 
een dikke donkere ruimte en kwamen in de atmosfeer van de aarde (een merkbaar verschil) 
waarin het zwaard van het witte hete licht overal op de aarde scheen. Het was alsof de 
atmosfeer verstopt was en dikker en moeilijker om in te ademen. Maar er was helemaal geen 
licht op de aarde. Het was helemaal donker; ik wist dat de zon en de maan er zouden 
moeten zijn, maar ik zag ze niet en ik herinnerde me ze te hebben gepasseerd op onze weg 
naar beneden – slechts totale duisternis totdat we de cirkel van de aarde naderden. (Ik zag 
een zwarte aarde met een spookachtig licht eromheen – tegen een totale zwarte atmosfeer.) 
Wij en onze paarden veranderden in vuur. Ik wist dat we op witte paarden zaten en we 
waren dat letterlijk, maar we veranderden ook in vuurachtige wezens – rood/oranje en 
geel/amber van binnen en met een witte huid. Onze lichamen kookten en vlammen sloegen 
omhoog in onze spieren en botten onder onze huid; maar er was geen pijn, alleen een E-X-
T-R-E-M-E hoeveelheid kracht en energie. Christus’ woord/zwaard was als een lichtbundel 
dat met zijn stralen elke plaats op aarde consumeerde en opbrandde, die het aanraakte.   
Ik kon alleen de plek zien waar het zwaard de aarde verlichtte met vuur. Al het andere was 
donker. Het gebeurde allemaal in een oogwenk. Ik zag de ronde vorm van de aarde en ik 
wist dat we dichterbij waren. Ik kon dichtbij en verder weg zien van die plek. Ik kon op 
sommige plaatsen de grond zien en het stond in brand door het Woord – rood en geel met 
brandende kolen van vuur en blauw en wit, alle kleuren van vuur.  
De rook was al dik over de aarde en het zou moeilijk worden om iets te zien met mijn 
natuurlijke ogen dus zou ik de meeste tijd mijn geestelijke ogen moeten gebruiken. 
Nog steeds van grote afstand zoomde ik in, maar was geschokt om doordat ik de mensen uit 
hun graven zag komen, half opgegeten, wormig vlees. Ze waren levend maar dood en erg, 
erg duister. Ik zag dat ze met hun armen omhoog reikten naar de graswortels en dat ze 
zichzelf omhoog trokken uit de kuilen. Alle demonen uit die niet opgedoken waren kwamen 
nu tevoorschijn. Ik wist dat als we daar aangekomen waren, dat ze dan allemaal boven de 
grond zouden zijn. Samen maakten ze de vorm van een roodbruine draak. Zij waren 
onderdeel van zijn lichaam zoals wij het lichaam van Christus zijn. Ze waren in staat aparte 
wezens te zijn als ook dat ze IN de draak konden zijn wanneer ze dat wilden.  Ze gingen zijn 
lichaam in en uit zoals wij in en uit het lichaam van Christus gingen. Ze waren van een 
lichaam zoals wij van een lichaam zijn. 
Ik voelde boosheid en haat voor ons allemaal, maar het had niet het effect op mij zoals  
gebruikelijk. Ik voelde hun wanhoop en angst. Op dat moment koos ik ervoor om in het 
verleden te kijken om grip te krijgen op wat er gaande was. Ik was in staat om te zien dat er 
kisten zich een weg naar boven rommelden de aarde en het gras en wortels wegduwend 
alsof het voor mijn ogen gebeurde – ook al had het zich in het verleden afgespeeld. Ik kon 
grote gaten in de aarde zien 3, 6 en 9 meter in het rond – die eruit zagen alsof het oppervlak 
daar ingestort was. Ik kon zo in de scheuren van de hel kijken. De aarde had gaten als in 
Zwitserse kaas. Er was helemaal geen groen gras, slechts dode wortels boven de grond. In 
feite zag ik geen enkele kleur noch leven. Het was allemaal donker bruin, stoffig, poeder 
droog en zwart. Stank en rook kwamen omhoog uit de op grotten lijkende gaten. Ik weet dat 
dit is wat er gebeurd wanneer zonde volledig regeert en alles aan de duisternis overgelaten 
wordt. In de duisternis was de dood. Waar de dood ging, stierf alles steeds weer – constant 
sterven. Ik herinner me dat we eens in hun macht waren, maar nu waren ze in onze macht. 
 



Van mijn hoog paard neerkijkend, zag ik de draak van de lucht. Hij lag op zijn buik met zijn 
staart uitgestrekt naar recht en aan het einde krulde hij iets op. Hij had gigantische vleugels 
maar hij kon niets optillen dan alleen zijn lange nek en kop. Hij pufte vuur en rook. Maar het 
kwam slechts 150 meter ver – nauwelijks reikend aan de plaats waar wij de aarde zouden 
raken. We waren nu iets dichterbij, ik denk ongeveer 2 of 3 kilometer nog door de lucht. De 
slechteriken die in het lichaam van de draak waren haasten zich eruit. Ze verspreiden zich 
als een dolle menigte. Het was chaotisch. Sommigen, duizenden, liepen heen en weer 
zonder enige richting. Sommigen, ongeveer driehonderd, renden naar de plaats waar we 
zouden landen, wat niet ver was, ongeveer 150 meter van de draak vandaan - ongeveer 
zover als zijn vlam reikte. Ze bewaakten de plaats, gooiden dingen naar ons zoals rotsen, 
stukken baksteen en puin die ze van de grond opraapten, gewoon wat ze maar konden 
vinden. Sommigen van de slechten gaven het op  en renden terug naar de grotachtige kuilen 
en in de draak in een poging weg te komen. Christus’ zwaard vernietigden elk van hen op 
Zijn pad terwijl Hij richtte op de kop. Ik wist dat we van de paarden moesten springen en 
gewoon over de aarde moesten rennen. We gingen de hele aarde bedekken, zij aan zij, elk 
van ons op zijn plaats. Ik weet dat onze lichamen gelijk waren aan het lichaam van Christus 
en we verbranden alles waar we gingen lopen. Onze voeten en handen vlamden met witte 
hete waarheid bij elke aanraking en zou alles in vuur en vlam zetten waarop we onze voet 
neerzetten of dichtbij kwam – ook als het stenen muren of ijzeren balken of wat ook op ons 
pad kwam. Het was geen partij voor ons.  
Tijdens dit hele gebeuren, kon ik het Woord van Christus door mijn aderen voelen stromen.  
Elk Schriftgedeelte over dit gebeuren ging hoorbaar door mijn gedachten zoals ook Christus 
ze allemaal herhaalde terwijl we vlogen. Ik kon ze binnen in mij horen. Sommigen als 
fluistering, sommigen luid en assertief, sommigen met tranen sommigen waren met de Stem 
van God, sommigen waren met de Stem van de Heilige Geest, sommigen waren menselijke 
stemmen, sommigen waren engelachtig, sommigen waren van de dieren en het lelijke leger 
achterin. Hetzelfde Woord en dezelfde stem die tot hen sprak werd gehoord en ging door 
ons allemaal heen op hetzelfde moment. We wisten allemaal wat we vervolgens moesten 
doen door de werking van de Heilige Geest! We hadden geen strijdplan wat we volgden; we 
gingen strikt onder de leiding van de Heilige Geest. Wat God dacht – deden wij. En, we 
deden het OP HET MOMENT dat Hij het dacht. We wisten dat de strijd al gewonnen was en 
we volgden gewoon de noodzakelijke handelingen ervan. Ik was nog niet geland maar ik zag 
mezelf landen en lopen, zonder de linie te breken. 
Ik begreep toen waarom de aardse proeven zo zwaar waren. Het was een voorbereiding 
voor dit leven! Ik herinner me dat ik dacht dat wanneer ik die aardse proeven niet doorstaan 
had ik nooit in staat was geweest hierdoor heen te komen.  
Ik wist dat het as van hun zeer kleine lichamen, spoedig onder onze voeten zou zijn. We 
zouden letterlijk over hen heenlopen en ze zouden vertrapt en verpletterd worden. Ik 
realiseerde me dat wij veel groter waren dan zij, zeker drie keer zo groot. Ze leken nu zo 
klein vergeleken bij ons, en krompen en deinsden zelfs terug toen we voor hen kwamen… Ik 
wist dat wanneer deze schoonmaak voorbij was, de aarde nieuw gemaakt zou worden en wij 
onze plaats daarop zouden hebben. Wij zijn nu niet meer te houden. 
Einde van het visioen. 
 
Tamlyn LeVasseur 
www.takehisheart.com 


