
—— 

Een visioen vol van leven, een muurkrant! 

 
Ik zag een visioen, een muurkrant, zo vol van leven!  

Het leek alsof het leven uitstraalde. 

 

Een Grote Muurschildering -  Aangaande Gods Woord! 

 

 
Figuur 1 

In een nachtvisioen, werd ik meegenomen boven op een heuvel en keek uit over een hele 

grote stad. Het was er donker, maar ik kon alles duidelijk zien. Ik zag paarden en wagens met 

lantarens door de straten rijden. Ik merkte op dat er maar drie of vier huizen waren met vuur – 

achtige lichten voor hun ramen. Ook al waren er genoeg huizen die ik duidelijk kon zien. Het 

was in de tijd van Koning James. 

 

In het centrum van de stad was een hol gevormd gebouw waarop een muurschildering was 

gemaakt. Dit gebouw was groter dan enig ander gebouw dat ik ooit gezien heb en was 

waarschijnlijk 50 tot 70 keer groter dan de andere gebouwen in de stad. De muurschildering 

op de holle kant van het gebouw was geschilderd door de Grootste Schilder die ooit geleefd 

heeft! 

Het was een reusachtig schilderij en ik verwonderde me over zijn afmetingen. Ik wist dat de 

inwoners er heel trots op waren en rondom het gebouw leefden, eigenlijk eronder ( vanwege 

zijn omvang), Jaar na jaar. Ik had er respect voor! Toen realiseerde ik me dat de Heer naast 

me stond! Ik keerde me naar Hem toe, en me strak aankijkend zei Hij, “Ga en verbrand 

het!” 
 

Ik keek snel weer naar de muurschildering. Ik wist dat het ‘t hoogst gewaardeerd bezit van de 

mensen was en dacht dat de mensen me zouden vermoorden als ik het zou vernietigen. Toen 

ik begon te spreken: “Maar Heer, dat is hun meest gewaardeerd bezit”, was ik plotseling 

onderaan het schilderij met een lucifer al klaar in mijn rechterhand, en stak het schilderij aan. 

Het verbrandde erg snel, bijna als een flits, en liet een film van rook en roet achter, helemaal  

naar boven langs de voorkant van het gebouw. Toen legde de Heer, die daar naast mij stond, 

Zijn Hand over de mijne. Er kwam een spons in mijn rechterhand te voorschijn. Mijn hand, 

arm en de spons werden groter. De Heer gebruikte mijn hand, met Zijn Hand over de mijne, 



om het rook en roet van het gebouw te verwijderen. Hierdoor werd duidelijk dat het echte 

originele schilderij vervalst was. Ik stond versteld over de schoonheid van de kleur van de 

echte muurschildering die verborgen was geweest! Het was vol leven! Het scheen leven uit te 

stralen! 

 

Ik wist toen dat het schilderij dat ik verbrand had een misleiding was geweest, erg slim 

geplaatst, en was tot stand gekomen door het herschilderen van het schilderij door de mensen. 

De muurschildering was al lang voor de tijd van Koning James vervalst Hij vervalste het in de 

hof van Eden met Eva.  

 

Het was rond deze tijd dat God met me bezig was over verschillende Bijbels. (In mijn 

woorden) Hij gaf me informatie dat geen mens kon vertalen zonder zijn eigen idee in de 

vertaling te verwerken. Er zijn een paar momenten in mijn leven geweest dat de Heer mij 

duidelijk maakte dat De Schrift verkeerd vertaald was. 

 

De vijand, samen met de mens, heeft het echte schilderij overgeschilderd; en het ware en 

correcte schilderij bedekt met vertalingen en verkeerde ideeën. De Bijbel is een 

muurschildering van allemaal kleine beelden en zo was deze muurschildering ook. Het was 

opgebouwd uit veel kleine scènes, allemaal samengevoegd tot een prachtig groot beeld; een 

muurschildering 

 

Dit visioen geeft ons een beeld van wat de Heer gedaan heeft en naar ik hoop een beter 

begrijpen van de ernst van waar deze website over gaat. Ik heb, op sommige momenten, voor 

informatie, de site moeten herlezen om op te frissen wat Hij ons geleerd had. Deze artikelen 

verbranden de leerstelingen van mensen en onthullen de waarheid, door het onderwijzingen 

van de Heilige Geest, Geestelijke dingen met geestelijke te vergelijken. Hij is de onthuller van 

de Waarheid en Hij is de Ene die inzicht geeft. Het is Gods werk (door Mijn Geest, zegt de 

Heer), om Zijn Woord te vervullen in deze Laatste Dagen. Laat alle eer en glorie gegeven 

worden aan Hem, voor het geven van inzicht aan ons! 

 

Het zal je opgevallen zijn, in het visioen, dat ik de muurschildering niet wilde verbranden. De 

tegenzin is in mijn leven aanwezig geweest, maar ondanks dat heb ik het wel gedaan. Met de 

symboliek, die getoond werd toen ik op het toneel stond voor God zoals bekend gemaakt in de 

Witte Paard film, kreeg dit visioen voor mij persoonlijk een diepere betekenis. Gods spreken 

met mij over De Berg Sion heeft voor mij de belangrijkheid van dit visioen ook verder 

belicht, aangaande de kerk van de Heer. 

 

Je kunt de kleinere beelden in een muurschildering overal beginnen te onderzoeken! Het gaat 

erom, we moeten alle kleine beelden begrijpen en dan kunnen we het groter geheel zien. 

 

Muurkrant Van Deze Site 

Hoe De Heilige Geest Onderwijst 
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