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Voorwoord
Ik ben opgedragen door de macht van de Heilige
Geest om kennis te geven van en te schrijven over de
openbaring van de Heilige Drievuldigheid in mijn leven en ik
laat de wereld weten dat Jezus Christus inderdaad een deel
van de Heilige Drievuldigheid is. Levend en goed, en Hij
komt spoedig terug! Ik bid dat velen zullen worden gered
door deze openbaring. Kom tot bekering en wees altijd gereed
voor Zijn komst die aanstaande is!
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Hoofdstuk 1 – In het Begin …
Jeremia 1:5
Voordat ik je vormde, kende ik je;
Voordat je geboren was, hield ik je apart;
Ik bestemde je als een profeet voor de volkeren;
Je zal iedereen bezoeken naar wie ik je stuur en hen vertellen
wat ik je opdraag. Wees niet bang voor hen, want ik ben bij je
en zal je behoeden.
Ik, Renate Joenoes-Jurgens, in lof en dankzegging aan
de Heer Jezus Christus, geef glorie en eer aan God de Vader,
en ik getuig van het werk van de Heilige Geest in mijn leven.
Hij heeft me opgedragen om de boodschap te verkondigen
dat "allen zich moeten bekeren omdat het einde nabij is" en
daardoor te komen tot redding door geloof en vertrouwen in
de Heer die als enige ons reinigt van al onze zonden en die
ons van alle ziekten geneest.
Ik ben geboren in
Indonesië op het eiland
Ambon. Mijn moeders
vader, John Galustian
ontsnapte uit Armenië
tijdens de Turkse genocide
en belandde op het eiland
Ambon. Hij ontmoette er
en trouwde er met een
Christelijk meisje. Ze
kregen vijf kinderen; een
zoon en vier dochters, van
wie er één mijn moeder, Carolina Wilhelmina Galustian, was.
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Mijn vader kwam van het eiland Sumatra en was een
zuivere Indonesier, een moslim en van koninklijke bloede. Hij
werkte voor de Nederlandse regering en werd overgeplaatst
naar het eiland Ambon, waar hij mijn moeder ontmoette en
verliefd op haar werd. Haar vader drong erop aan dat hij zich
zou bekeren tot het Christendom en Nederlander zou worden
als hij met haar wilde trouwen. Dat deed hij. Mijn ouders zijn
vervolgens getrouwd en vestigden zich op het eiland Ambon.
Ze hadden zes kinderen en ik was de
jongste. Vanwege de aard van mijn vaders
werk, werd hij van het ene eiland naar het
andere overgeplaatst en uiteindelijk
gestationeerd op het eiland Java. Kort nadat
ik geboren was, kreeg mijn vader een jaar
verlof om naar Holland te gaan. Slechts vier
kinderen (de oudsten) werd toegestaan om
mee te gaan met mijn ouders. Mijn broer
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Albert, die twee jaar ouder was dan ik, bleef op Bali achter
met een tante van moeders kant. Ik bleef bij mijn oom en zijn
familie op het eiland Java (Bandung). Op de terugweg, van
het verlof in Nederland, naar Indonesië maakten mijn ouders
op Bali een tussenstop om mijn broer Albert op te halen. Ze
kwamen niet naar mij terug. Dus werd ik opgevoed door mijn
oom Henk en tante Fie. Ik ben opgegroeid in het geloof dat zij
mijn ouders waren en daarom noemde ik ze mamma en pappa.
Ze hadden zelf twee kinderen, een jongen en een
meisje, die in hun tienerjaren waren. Mijn moeder's jongste
zus, tante Pop,
verbleef ook bij
hen. Ik was zeer
geliefd, en werd
door
allen
verwend en kon
geen kwaad doen.
Elke
ochtend
maakte ik voor
het ontbijt een wandeling door de buurt om het dagelijkse
nieuws te delen met de familie, die op mij zat te wachten. Zo
werd ik bekend als "de ochtendkrant!" Enkele jaren later werd
mijn moeder Fie erg ziek en bedlegerig. Elke dag zat ik bij
haar aan bed en hield ik haar gezelschap. Ik hield erg veel van
haar. Kort voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd
mijn moeder Fie tot de Heer geroepen, en ik was erg
verdrietig. Mijn oom werd opgeroepen in het leger om tegen
de Japanners te vechten. Er was niemand om voor mij te
zorgen.
Voordat hij vertrok, besloot mijn oom mij terug te
geven aan mijn geboorte-ouders. Tante Pop wist dat dit me
ongelukkig zou maken en dat ik zou proberen me te verzetten
tegen elke poging om mij terug te zenden. Dus deed ze me
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geloven, dat ze me naar de tandarts in Surabaya nam. De reis
met de trein was lang. Toen we eindelijk laat in de avond
aankwamen, zei ze dat ik naar bed moest gaan en dat we in de
ochtend naar de tandarts zouden gaan.
Toen het ochtend werd, kon ik mijn tante Pop niet
vinden. Ze was weg gegaan, terug naar Bandung. Ik was erg
verdrietig om te ontdekken dat ze me had achtergelaten. Als
kind van slechts zeven jaar kon ik niet begrijpen waarom en
hoe ze mij dat had kunnen aandoen. Ik dacht dat ze veel van
me hield. Ondanks al die pijn merkte ik dat ze mij in het huis
van mijn echte ouders had achtergelaten. Ik ontdekte dat ik
een zus en vijf broers had, die niet blij waren om mij terug te
krijgen. Zij behandelden me erg slecht. Ik werd geslagen door
het hele gezin en soms met mijn vaders riem. Ik had niemand
die me troostte. Dat was nogal een ontluistering voor me. Ik
ging van “geliefd en verwend gedurende zeven jaar”
(perfectie) naar helemaal niet geliefd. Uiteindelijk zorgde ik
voor mijzelf.
Mijn broer Albert, die twee jaar ouder dan ik was,
werd mijn beste vriend. We deden alles samen. Hij was er
altijd om mij te beschermen, totdat mijn ouders scheidden en
mijn moeder vertrok en hem meenam. Pas jaren later hoorden
we van mijn moeder het tragische nieuws dat Albert was
gedood door een handgranaat. Hij was slechts 14 jaar.
Toen ik negen jaar oud was, kreeg ik een aap die we,
aan een kersenboom geketend, in de achtertuin hielden. De
aap en ik werden beste vrienden. Ik kreeg ook een hond, een
kleine witte poedel die bij mij in bed sliep. Elke dag na school
zat ik onder de kersenboom met mijn aap, terwijl ze met haar
vingers door mijn haren ging, op zoek naar luizen (een
favoriet tijdverdrijf van apen). Mijn dieren waren mijn
vrienden en ik hield erg veel van hen. Op een dag merkte ik
dat mijn aap was verdwenen. Iemand had haar van haar
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ijzeren ketting bevrijd. Ik deed navraag bij de bedienden,
maar ze wisten niets van de verdwijning van de aap. Ik barstte
in tranen uit. Mijn hart was gebroken. Mijn vriendin en
masseuse was verdwenen. Maanden ging voorbij, ik kan me
niet herinneren hoeveel. Plotseling op een dag zag ik mijn aap
staan op de rand van het dak van mijn huis. Er hing een klein
baby aapje aan haar buik en ze keek naar me! Het was bijna
alsof ze me wilde vragen haar te vergeven dat ze wegliep
met de grote baviaan die vlak achter haar stond. Ik geloofde
dat ze wilde dat ik haar familie zou ontmoeten en me wilde
laten weten dat ze leefde en gelukkig was. Ze draaide zich
vervolgens om en vertrok met haar familie. Ik was erg blij
voor haar, maar op hetzelfde moment was ik verdrietig dat ze
verdwenen was.
Na de Japanse bezetting begonnen de Indonesiërs te
vechten voor onafhankelijkheid van de Nederlanders. Op een
dag hoorden we schoten afvuren in onze wijk, want de
Indonesische vrijheidsstrijders begonnen alle huizen te
doorzoeken naar spionnen die zich verzetten tegen de
revolutie. Toen de soldaten ons huis binnendrongen,
bemerkten ze een portret van de Nederlandse Koningin, dat
op een van onze muren hing. De soldaten beschuldigden ons
van spionnage en ze richtten een pistool op mijn vaders buik.
We waren doodsbang en begonnen te huilen. Toen ze
ontdekten dat mijn vader zuiver Indonesisch was en
koninklijk bloed had, gaven zij ons tien minuten om te pakken
en het huis te verlaten. Twee van mijn broers werden
gedwongen om toe te treden tot de vrijheidsstrijders (Robert
en Ferdinand, ze waren slechts 15 en 17 jaar oud). De rest van
mijn familie werd bevolen om naar een kamp ver weg te gaan.
Op weg naar het kamp realiseerde ik me dat ik mijn hond had
achtergelaten. Zonder het de familie te vertellen, ging ik terug
naar het huis om haar op te halen. Op mijn weg terug zag ik
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dat mijn straat bezaaid lag met dode lichamen. Het zag eruit
als een slagveld, gevuld met dode Gurkha’s (Indiase
soldaten), Japanse soldaten, extremisten en burgers. Toen ik
over alle dode lichamen heen stapte, kon ik alleen maar aan
mijn hond denken. Ze was zo blij me te zien, en samen
hebben wij onze weg terug afgelegd naar de familie. Ze
hadden niet eens gemerkt dat ik weg geweest was.
De volgende dag werden wij vervoerd per trein diep
het binnenland in, naar de stad Kediri. Mijn vader werd er
gedwongen te werken voor de vrijheidsstrijders. We kregen
slechts één slaapkamer in een klein hotel, dat niet groot
genoeg was voor vijf mensen om in te leven. Mijn vader, zus
en oudste broer kwamen met het idee dat ik zou moeten
slapen in een deel van het hotel dat de mannelijke
werknemers huisvestte, zodat zijzelf meer ruimte zouden
hebben. Ze knipten mijn haar erg kort en kleedden mij in een
"hansop" (een ééndelig kledingstuk) om me te vermommen
als jongen zodat ik geen aandacht zou trekken. Gedurende
meer dan een jaar ontdekte niemand dat ik een tienjarig
meisje was.
Iedere morgen moest ik om vier uur opstaan als het
nog erg donker was buiten, om naar het dorp te gaan en melk
te halen voor de baby van mijn zus. Ik moest vroeg gaan,
want de melk was meestal uitverkocht rond vijf uur 's
ochtends. Het was donker en ik was erg bang om alleen op de
vuile wegen te lopen, naar het huis waar de melk werd
verkocht. Ik kon allerlei vreemde geluiden horen vanuit het
dorp, geluiden die mij niet bekend waren. Ik was bang dat iets
me zou aanvallen, een slang, een dier, of een mens.
Voortdurend keek ik in angst over mijn schouders. Na een
tijdje begon ik te wennen aan alle vreemde geluiden, en was
ik niet zo bang meer. Hoewel ik Hem nog niet kende, waakte
de Heer over mij en beschermde mij. Hij vormde me en
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bereidde me voor, voor wat er nog stond te gebeuren.
Een jaar later slaagden mijn zus, haar baby en ik erin
om te ontsnappen aan de vrijheidsstrijders die ons in het hotel
gevangen hielden. Een vriend van mijn zus, eigenaar van een
auto, hielp ons ontsnappen. Terwijl wij op de vlucht waren,
stopten we bij het huis van een familielid waar wij
documenten zouden krijgen waarmee we op de trein zouden
kunnen stappen. Toen we bij de familie waren, vertrok de
vriend van mijn zus, om alvast vooruit te gaan. Later hoorden
we dat hij was doodgeschoten bij het treinstation.
Het lukte mijn zus en mij om per trein verder te reizen
naar Jakarta. Mijn vader ontsnapte eerder en had plannen voor
onze vlucht gemaakt. Hij stond op ons te wachten toen we in
Jakarta aankwamen. Hij vond een plaats voor ons om te leven
en hervatte zijn werk voor de Nederlandse regering.
Mijn zus schreef mij in,
bij een Katholieke school met
mijn vaders goedkeuring. De
school verplichtte alle studenten
eenmaal per week op vrijdag de
Mis bij te wonen; Katholieken,
niet-Katholieken
en
nietgelovigen. Ik was nog nooit in
een Katholieke kerk geweest, dus
toen het tijd was voor de
communie dacht ik dat ze koekjes
uitdeelden. Mijn lerares, zuster Bernardo, zag me niet in de rij
staan en was daarom niet in staat om mij te stoppen voordat
ik de communie ontving. Toen de priester de hostie in mijn
mond gedaan had, was ik teleurgesteld om te merken dat het
geen koekje was. Vreemd genoeg, toen ik besefte dat het
geen koekje was, begon ik te bidden net als de anderen (ik had
nooit eerder in mijn leven gebeden). Aan het einde van de
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schooldag nam zuster Bernardo me apart en legde me uit dat
de communie alleen voor Katholieken was, ze vroeg me het
niet meer te doen.
Na zes maanden Katholieke school ging ik naar zuster
Bernardo en vroeg haar om me over Jezus te onderwijzen. Ik
voelde een behoefte om meer te weten. Ik heb haar
Catechismuslessen gevolgd en op de leeftijd van 12 jaar werd
ik gedoopt in de Katholieke kerk in Jakarta, Indonesië. Kort
daarna kreeg mijn vader een jaar verlof naar Holland.
Voordat we vertrokken, ging ik naar zuster Bernardo om te
zeggen dat ik niet meer terugkwam naar school. Ik vertelde
haar dat ik per schip naar Holland zou vertrekken en dat ik
afscheid van haar wilde nemen. Ze was verrast toen ik haar
dat vertelde en ze vroeg me of ik de naam van het schip wist.
Toen ik haar die vertelde, "De Johan de Witt", werd ze zeer
enthousiast. Ze vertelde me dat ze naar Nederland ging op
hetzelfde schip en dat er geen afscheid nodig was! We waren
allebei erg blij. Eén van de nonnen die was geboekt op
hetzelfde schip was ziek geworden en kon de reis niet maken.
Zuster Bernardo was gekozen om in haar plaats te gaan. Ik
was dolblij over het nieuws en bedankte de Heer. Hij wist dat
er iemand voor mij moest zorgen naast mijn vader!
Eenmaal aan boord van het schip, benaderde zuster
Bernardo mijn vader en vroeg zijn toestemming om voor mij
te zorgen tijdens de 30-dagen durende reis. Hij was blij en
opgelucht en stemde meteen in. Bij onze aankomst in Holland
heb ik zuster Bernardo beloofd dat ik haar in het klooster zou
bezoeken. Echter, toen we aankwamen liet mijn vader me in
het huis van mijn tante, mijn moeders oudere zus. Ze was een
Protestant, was zeer strikt en ze vond het niet leuk dat ik
Katholiek was geworden. Ze zou mij niet toestaan zuster
Bernardo te bezoeken of naar de Katholieke kerk te gaan.
Mijn slaapkamer werd mijn kerk.
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Op een dag vertelde mijn tante me, dat ze mij mee zou
nemen naar de Protestantse kerk. Met het beetje kennis dat ik
had van de Bijbel en net een nieuwe bekeerling tot het
Katholieke geloof geworden, bad ik tot God om me te
begeleiden. Ik wist niet of het wel goed was om naar een
andere kerk te gaan. Toen het zondag was, begon het zo hard
te regenen dat we niet konden gaan. Ik dacht dat het Gods
antwoord was op mijn gebed.
De volgende zondag kwam mijn broer Bob me
ophalen. Hij vertelde mijn tante dat mijn vader was getrouwd
met een Nederlandse vrouw en dat ik nu thuis kon komen. Bij
mijn vader thuis kon ik mijn eigen keuzen maken over naar de
kerk gaan, en ik dankte God daarvoor. Het eerste wat ik deed
toen ik aankwam, was een bezoek brengen aan een priester
die me zou kunnen inschrijven in een Katholieke school.
Echter, de vrijheid van godsdienst die ik in mijn
vaders huis genoot, was van korte duur omdat mijn zus, die nu
drie kinderen had, net was aangekomen uit Indonesië en hulp
nodig had met haar kinderen en het huishouden. Mijn vader
droeg me op om haar te gaan helpen. Toen ik bij haar introk,
vertelde ze me dat het me niet was toegestaan om te
corresponderen met zuster Bernardo die al was teruggekeerd
naar Indonesië. Ik had zelfs de gelegenheid niet voor een
bezoek aan haar toen ze in Holland op vakantie was.
Niettemin vond ik via een vriendin van mij van de middelbare
school, een manier om te corresponderen met zuster
Bernardo, door haar huisadres te gebruiken.
Mijn zus deed me later de belofte dat ik tijdens de
zomervakantie terug kon naar mijn vaders huis in Den Haag,
wat me erg blij maakte. Ik kon nauwelijks wachten tot de
zomer zou komen zodat ik opnieuw mijn oude schoolvrienden
kon ontmoeten. Toen de zomer was gekomen, ontving mijn
zus een brief van mijn vader met vijf gulden erin voor mijn
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treinreis. In mijn opwinding begon ik onmiddellijk mijn
koffer te pakken. Toen mijn zus besefte wat ik deed, werd ze
erg overstuur. Ze vertelde me dat mijn vader problemen had
met zijn pensioen en dat hij zich mijn komst niet kon
veroorloven op dit moment. Ze noemde het geld dat hij had
gestuurd “bloedgeld” en probeerde mij schuldig te laten
voelen als ik het zou aannemen. Ik denk dat dit haar manier
was om te proberen mij ervan te weerhouden om weg te gaan.
Als ik weg zou gaan, zou ze niemand meer hebben om haar te
helpen met de kinderen en rond het huis. Ik vertelde mijn zus
dat als mijn vaders geldproblemen had, ik hem zijn vijf
gulden zou teruggeven. Ik vertelde haar ook dat ik naar een
baan zou zoeken, zodat ik hem kon helpen. Daarna werd ze
woedend. Haar echtgenoot, die net thuis kwam hoorde haar
tegen mij schreeuwen en hoewel hij niet wist wat er gaande
was, liep hij de kamer in, pakte mijn koffer en gooide hem het
raam uit. Ik was zo bang dat ik het huis uit rende, de straat uit
naar het huis van mijn goede vriendin Lenie. Zij en haar vier
broers hielpen me mijn kleren te verzamelen die over de hele
tuin verspreid lagen. Vervolgens liepen ze met me naar de
snelweg waar ik naar mijn vaders huis kon liften. Tenslotte
stopte een man in een vrachtwagen en gaf me een lift.
Toen ik thuis aanbelde, deed mijn stiefmoeder open.
Ze was erg blij me te zien. Ze had chocola, koekjes en thee
voor mij. Ik was erg verbaasd te zien dat mijn ouders zich
koekjes en chocola konden veroorloven, nadat mijn zus had
verteld dat ze financiële problemen hadden. Ik vertelde mijn
vader wat mijn zus had gezegd over zijn vijf gulden en wat ze
me had aangedaan. Ik vertelde hem ook wat een nachtmerrie
het was geweest om bij haar te wonen. Na het aanhoren van
mijn verhaal, drong mijn stiefmoeder erop aan dat ik bij hen
zou blijven. Zij en ik raakten zeer verbonden met elkaar. We
scheelden slechts tien jaar in leeftijd en hadden dezelfde
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interesses. Door de jaren heen bleven we nauw verbonden aan
elkaar, totdat de Heer haar bij zich riep.
Hoewel ik nog maar op de middelbare school zat,
ontmoette ik mijn toekomstige ex-man, die toen 19 was. We
hadden
gedurende
vijf jaar verkering
voordat we trouwden.
We trokken in een
klein appartement in
Scheveningen waar we
vier jaar woonden en
drie kinderen kregen;
een jongen en twee
meisjes. Toen ik 25
was, stelde mijn man
voor, te emigreren naar
de Verenigde Staten,
het land van de vele
mogelijkheden, en dus
emigreerden we naar
de Verenigde Staten en
we streken neer in
Seattle, Washington.
Er werd daar
een
vierde kind, een meisje, geboren. Ik bleef trouw aan de Heer
en ik heb al mijn kinderen laten dopen. Ik nam ze ook mee
naar Catechismuslessen en we gingen elke week naar de kerk,
zoals voorgeschreven is door het Katholieke geloof.
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Hoofdstuk 2 - Verlichting
In 1962 ging mijn man werken voor de Chevron Oil
Company, en in 1971 aanvaardde hij een aanbod tot
overplaatsing naar Concord, Californië. Ik was er niet blij mee
en de kinderen evenmin. We hielden van ons thuis, onze
vrienden en onze levens in Seattle, Washington.
In 1975 in de vroege ochtend van Goede Vrijdag,
werd ik wakker uit een profetische droom. Omdat deze nog
steeds levendig in mijn gedachten was, schreef ik hem op,
maar ik wist niet wat de droom betekende (ik had geen kennis
van de Bijbel).
Ik droomde dat een vreemdeling in mijn huis
verscheen. We wisten niet wie hij was, maar hij gedroeg zich
alsof hij deel uitmaakte van de familie er zich er thuis voelde.
Hij liep naar me toe en vroeg me om de mensen van de stad te
verzamelen en mee te nemen naar een plein waar lege auto's
en bussen op hen stonden te wachten. Op weg naar het plein
zag ik een oude grijze dame, die haar haar liet doen in een
schoonheidssalon. Ik riep naar haar, "Hey je moet komen!" Ik
zei haar mij te volgen en in één van de auto's of bussen te
stappen die op het plein stonden te wachten. Ze bleef zeggen
dat haar haar nog niet klaar was, dus ze kon niet komen. Het
kostte overtuigingskracht, maar uiteindelijk stapte ze in één
van de bussen. Toen stapte ik in op de achterbank van één van
de wachtende auto's. Ik keek op en zag dat Engelen
probeerden mijn ex-echtgenoot op de achterbank naast mij te
krijgen, maar hij bleef maar ontsnappen. Er waren drie
pogingen nodig, voordat hij eindelijk toegaf en ging zitten.
Sommige oude vrienden van ons uit Nederland zaten op de
voorste zitplaatsen. Hij en ik waren de laatsten die instapten,
voordat we allemaal vertrokken.
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Na wat een zeer lange tijd leek te zijn, kwamen de
auto's en bussen eindelijk tot stilstand. Ik keek rond en zag dat
de straten wit waren, en aan de overkant was een grote, witte

koepel met twee of drie lange trappen die naar boven leidden
naar een open gewelfde deur. Ik keek rond en zag dat we
allemaal waren gekleed in lange witte gewaden. (Openbaring
7:13) Toen vroeg een uit de ouderlingen mij: "Zij in witte
gewaden - wie zijn ze, en waar komen ze vandaan?"
Toen mensen uit de auto’s en bussen stapten,
herkenden we sommige oude vrienden en we begroetten
elkaar. We stonden in een rij, twee aan twee, man en vrouw,
toen we de koepel betraden. Ik was zeer verrast om te merken
dat mijn ex-man naast me liep. Toen kwam het antwoord voor
me: 6 What God heeft samengebracht, zal de mens niet
scheiden 8 Alleen van het volharde hart heeft God aan Mozes
autoriteit gegeven hen een brief van de scheiding te geven.
(Math. 19:6 en 8).
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Toen we de koepel in gingen, kwamen we in een
enorme ruimte gevuld met licht, toch zag ik geen lampen. Aan
de achterste zijde van de kamer, achter een wit paaltjeshek

Gebogen Deuren-Ingang

stonden twee van mijn dochters, Gwendy en Jolanda, ze
hadden bezems in de hand en veegden. Ze zwaaiden naar ons
en riepen ons blij toe, toen we voorbij liepen. We gingen
linksaf en aan het eind van de hal stond een man met lang
bruin haar, die ik herkende als de man die bij mij thuis was
verschenen. Hij stond naast een vuurplaats en voor elke
persoon die naar hem toe liep, reikte hij in het vuur en gaf hij
hen iets. Ik wist niet wat hij hen gaf, maar nadat ze het
aannamen, gingen ze verder naar rechts. Toen het mijn beurt
was, glimlachte hij naar me, knikte zijn hoofd, en gaf me een
kaars in plaats van iets uit het vuur, zoals bij de anderen. Ik
volgde de anderen niet, maar keerde terug in de richting waar
ik vandaan kwam.
Ik stak terug de plaats over, waar Gwendy en Jolanda
waren, en ging aan het einde van de hal naar rechts. Nadat ik
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draaide, bemerkte ik een grote zwarte put ter grootte van een
Olympisch zwembad, links van mij. In die put bevond zich
één van mijn voormalige collega's, schreeuwend om mijn hulp
om haar eruit te halen. Ik greep onmiddellijk haar hand en zei
haar, mij na zeggen: "Ik geloof in God, ik geloof in God." Ik
zei haar, niet op te geven, maar haar hand gleed langzaam uit
de mijne en ze viel terug in de put.
Daarna ging ik verder en ik liep recht door en ik zag
een boog die naar een andere kamer leidde. Er waren geen
deuren in de koepel, alleen bogen. Toen ik de grote kamer
binnenkwam, bemerkte ik een klein podium aan de linkerzijde
van de kamer. Er stonden oude kerkstoelen in de kamer,
gericht naar het podium. Ze waren gemaakt van hout, met
gevlochten bamboe zittingen, zoals die ik me herinner te
hebben gezien in de Katholieke kerk in Indonesië toen ik een
kind was. De stoelen stonden gericht naar het podium in een
halve cirkel en je kon erop zitten of erop knielen. Er waren
slechts zeven stoelen. (Zeven is Gods perfect getal.) Ik zat op
de laatste stoel rechts, want de andere stoelen waren al bezet.
Rechts van mij bevond zich een houten afscheiding, met
ingesneden bloemen, die de kamer verdeelde. Toen we allen
knielden, kwam er een man achter de afscheiding vandaan, en
hij liep het podium op. Hij zag eruit als een Israëliet. Hij was
gekleed in een zwart kostuum met een wit overhemd en had
kort zwart haar. Hij stond daar en staarde ons allen aan, en ik
keek terug, mij afvragend wie deze man was. Plotseling werd
het me allemaal heel duidelijk en ik zei: “Oh mijn goedheid,
het is Christus” en onmiddellijk werd ik wakker. (Johannes
20:14) Op dit moment, draaide ze zich om en zag Jezus staan,
maar ze wist niet dat het Jezus was.
Ik riep mijn vier kinderen bij elkaar en ik vertelde hen
mijn droom. Ik wist niet wat de droom betekende, dus ging ik
op zoek naar een priester, in de hoop dat hij mij de ene of de
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andere uitleg kon geven. Hij was niet staat de droom voor me
te interpreteren.
In 1978 scheidden mijn man en ik. Ik diende een
verzoekschrift in bij de Katholieke kerk en ik kreeg een
certificaat van nietigverklaring van de Bisschop in Holland.
In 1984 ging ik op bezoek bij een oude vriendin van
school, wier echtgenoot theoloog was. Ik deelde mijn droom
met hem en hij vertelde me dat mijn droom iets te maken had
met Openbaring, dat het laatste deel van de Bijbel is. Hij
stond op, verliet de kamer en kwam later terug met twee oude
Nederlandse Bijbels. Hij had iets in de boeken geschreven en
zei: "Dit moet je maar eens lezen." Ik was aangenaam verrast.
Ik wist niet anders te zeggen, dan "dank je, dank je!" Ik was
zo blij dat eindelijk na negen jaar iemand me iets kon
vertellen over mijn droom. Ik kon niet wachten om thuis te
komen, zodat ik mijn twee nieuwe Bijbels kon lezen. Helaas,
ik kon de betekenis achter de Schrift niet begrijpen, omdat zij
is geschreven in gelijkenissen.
De Twee Witte Stenen, december 1988
Ik keerde terug naar Indonesië voor een bezoek aan
mijn familie en om een aantal zaken te regelen. Dit was mijn
eerste reis terug, in 40 jaar. Ik ging op bezoek bij een vriend,
die arts is in Jakarta. We zaten in zijn kantoor, toen er vanaf

22

de straat een man binnenliep, hij droeg slechts een witte korte
broek. Hij liep rechtstreeks naar mij en reikte met één hand
een kokosnoot aan. Hij was gehalveerd en er zat een kleine
witte steen in. In de andere hand hield hij een grotere witte
steen, die hij eerder uit een andere kokosnoot had gehaald. Hij
vroeg me of ik de stenen wilde kopen. Ik had nog nooit een
witte steen in een kokosnoot gezien en ook de dokter niet, dus
voor bijna niets kocht ik ze. Niet wetende wat ermee te doen,
bewaarde ik ze gedurende acht jaar in mijn portemonnee
tussen het kleingeld. Het duurde acht jaar voordat ik erachter
kwam, wat de witte stenen betekenden. Het was door een
zuster in Christus, waardoor de waarheid aan mij werd
geopenbaard. Zij verwees naar Openbaring 2:17, Wie oren
heeft, laat hen horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Aan
degenen die zegevieren, zal ik van het verborgen manna
geven. Ik zal die persoon ook geven, een witte steen met
daarop geschreven een nieuwe naam, die alleen bekend is aan
degene die hem ontvangt.
De Droom Van 1988 – Opneming
Nadat ik de witte stenen ontving en terwijl ik nog in
Indonesië was, had ik nog een andere droom. Deze keer
droomde ik, dat ik op een feestje was waar een groot orkest
speelde. Ik wilde: "My Way" zingen, maar de dirigent vond
dat niet goed, tenzij ik toestemming had van een oude dame
die hen had ingehuurd. De oude dame lag ziek in bed en ze
was gekleed in het wit. De verpleegster, die bij haar was, was
ook in het wit gekleed. Ze gaf me een briefje voor de dirigent,
met daarin toestemming om het lied te zingen. Toen ik terug
ging naar het feestje, leek ik de weg niet te kunnen vinden. Ik
kwam mijn dochter Jolanda tegen, die me probeerde te
helpen, toen we opeens een bakstenen gebouw zagen dat op
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een kerk leek. We besloten er naar binnen te gaan om de weg
te vragen. Er stonden twee mannen tegenover elkaar te kijken
naar een grote ijzeren bal, die, bevestigd aan het plafond
tussen hen hing. Ze zeiden tegen ons niet te spreken, maar op
te schieten en de ijzeren bal voor de laatste keer te raken, want
hij had verontrustend bewogen. Hij cirkelde langzaam en op
de een of andere manier wist ik, dat het uitbeeldde dat het
einde van de wereld stond te gebeuren. Toen ik snel de ijzeren
bal raakte, opende het dak van het gebouw en we keken recht
omhoog naar de hemel. We zagen kleine, donkergrijze
wolken in de lucht drijven. Telkens kwamen twee wolken
samen, ze vormden een menselijk lichaam, zwevend in de
lucht. De lucht was snel vol met menselijke lichamen. (1 Cor.
15:52). … in een flits, in een oogwenk, bij de laatste bazuin.
Want de bazuin zal klinken, en de doden zullen rijzen,
onvergankelijk, en we zullen veranderd worden.
Het was een geweldig schouwspel om te zien. Het
deed me denken aan de schilderijen op de plafonds van de
Katholieke kathedralen en kapellen in Europa. Jolanda werd
erg bang, dus ik vertelde haar te bidden en te genieten van de
schoonheid van de wolken. Snel verdween alles dat mij had
omgeven voor mijn ogen. Ik dacht aan mijn kinderen, Tony
en Gwendy, en wilde ze bereiken, maar dat lukte niet, want de
telefoons waren buiten werking. Ik wilde hun vertellen dat het
het begin van het einde van de wereld was. Ik probeerde ook
mijn jongste dochter Desiree te bellen, om het te laten weten,
maar ik kon ook haar niet bereiken. De wereld, zo leek het,
was in totale chaos en het einde naderde.
Zodra ik wakker werd, schreef ik de droom op zolang
hij nog vers in mijn gedachte was. Ik wist dat hij een
spirituele betekenis had. Met de hulp van de Heilige Geest
was ik in staat de droom te interpreteren en in 1994, na het
bijwonen van Bijbel college ontving ik bevestiging. Eén
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kleine wolk vertegenwoordigde een nieuw lichaam en de
andere een geest, en toen ze samen kwamen vormden ze een
menselijk lichaam. Dit was het lichaam, waarop alle geesten
die ons voorgingen in de naam van Jezus lang hadden
gewacht. Dit was de Opneming! (2 Cor. 5:3) Want we zullen
hemelse lichamen aantrekken; Wij zullen geen geesten zonder
lichamen zijn.
Dromen Van De Oogst
In 1989 werd ik gevraagd voor zaken naar Nederland
te komen. Op een nacht in een hotel viel ik in slaap en had ik
een profetische droom. Ik zag de Heer en Zijn Engelen. Ze
hielden gouden sikkels vast en waren alle gekleed in goud.
(Openbaring 14:14-16) 14 Ik keek, en daar voor mij was een
witte wolk, en op de wolk zat wat als een Mensenzoon leek
met een kroon van goud op zijn hoofd en een scherpe sikkel in
zijn hand. 15 Toen kwam een andere engel uit de tempel en hij
riep met een luide stem naar hem, die op de wolk zat, "Neem
uw sikkel en maai, want de tijd om te maaien is gekomen,
want de oogst van de aarde is rijp." 16 Dus hij die op de wolk
zat zwaaide zijn sikkel over de aarde, en de aarde werd
gemaaid.
Op 27 oktober 1990 had ik nog een andere droom. Ik
was op bezoek bij vrienden in een strandhuis. Ik keek omhoog
naar de hemel en zag vele mensen, gekleed in prachtige
kleuren en ze droegen Vietnamese boeren hoeden. Ze waren
de gouden rijstvelden aan het oogsten. Ik zag een vrouw
gekleed in een donker blauw gewaad, die een bundel onder
haar arm hield toen ze wegliep. Later ontmoette ik mijn
dochter Gwendy op het strand en deelde met haar wat ik had
gezien. (Markus 4:29) Zodra het graan rijp is, zet hij er de
sikkel in, want de oogsttijd is gekomen.
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Een Dode Vogel Tot Leven Gebracht
In 1991 terwijl ik aan de telefoon was met een van
mijn onroerend goed cliënten, werd mijn rechterhand erg
warm. Ik vertelde het aan haar en ze opperde dat de Heer mij
misschien ergens voor ging gebruiken. Ik weet niet waarom
ze een dergelijke willekeurige opmerking maakte of waar haar
gedachte vandaan kwam, maar het verwonderde mij. Toen op
een dag, riep mijn buurvrouw me en ze vroeg me te helpen
een dode vogel achter haar piano te verwijderen. We hadden
geen idee hoe hij daar gekomen was. Toen ik de dode vogel
vasthield, werd mijn hand opnieuw erg warm. Ik was van plan
de vogel in de vuilnisbak te gooien, maar nadat ik de warmte
gevoeld had die uit mijn hand in zijn lichaam stroomde toen
ik hem vasthield, was ik benieuwd te zien of er iets zou
gebeuren. Dus deed ik hem in een doos met brood en water,
bedekte de doos met gaas en liet ik hem 's nachts daar. De
volgende dag was de vogel tot mijn verbazing tot leven
gekomen! Ik was zo opgewonden dat ik het mijn dochter
Jolanda vertelde, die toen bij mij woonde, en ik riep mijn
buurvrouw om te komen zien wat er was gebeurd. De vogel
leefde! Ze waren sprakeloos. Ik nam de vogel uit de doos en
liet hem gaan, maar hij was niet sterk genoeg om over het hek
te vliegen en hij viel op de grond. Niet wetende hoe ervoor te
zorgen, bracht ik hem naar het dierenasiel waar hij de
aandacht kon krijgen die hij nodig had.
Een paar dagen later had mijn dochter Jolanda
vreselijke maagpijn. Ik dacht bij mezelf, wat als ik handen op
mijn dochter zou leggen? Zal zij genezen, net zoals de vogel?
Dus legde ik mijn handen op haar en ze werd direct genezen
door de Heer! Dit was het begin van mijn zalving door de
Heer.
In december 1992 werd ik uitgenodigd bij de
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Indonesische Oecumenische kerk in Walnut Creek,
Californië. Ik ging in een stoel zitten aan het gangpad. Toen
de gelovigen opstonden om te zingen en de Heer te prijzen,
kon ik niet uit mijn stoel komen of mijn handen bewegen
omdat mijn lichaam volledig stijf was. Ik probeerde de
pastoor te roepen, maar kon niet spreken. Ik probeerde te
schreeuwen, maar er kwam niets uit me. Niemand besteedde
enige aandacht aan me. Ik bad stil tot de Heer en zei: "Heer,
als dit afkomstig is van U, zal ik het aannemen, maar als het
niet van U is, neem het dan alstublieft weg." Na wat een lange
tijd leek, kon ik mijn handen weer bewegen. Toen ik mijn
handen opende, voelde het alsof grote cirkels van energie
dicht boven mijn beide handen zweefden. Ze voelden zo
zwaar dat ik ze nauwelijks omhoog kon houden. Ik zei
opnieuw, "Heer, als dit afkomstig is van U, zal ik het
aannemen, maar als het niet van U is, alstublieft neem het dan
weg." Toen voelde ik de cirkels langzaam steeds kleiner en
kleiner worden, totdat ze stippen werden en vervolgens in
mijn beide handen verdwenen. Dit alles gebeurde terwijl de
kerk nog steeds zong voor de Heer. Sindsdien begonnen er
vele buitengewone dingen te gebeuren.
Ik wist dat het de macht van de Heer was, omdat de
cirkels waren zoals de wielen, beschreven in Ezechiël 1:1521, 15 Toen ik naar de levende wezens keek, zag ik op de
grond aan de voorzijde van elk wezen, een rad. 16 Dit was het
uiterlijk en de structuur van de raderen: Ze schitterden als
topaas, en alle vier leken gelijk. Elk leek te zijn gemaakt als
een rad binnenin een rad. 17 Als zij gingen, konden zij naar
alle vier zijden gaan; zij keerden zich niet om als ze gingen.
18 Hun velgen waren hoog en ontzagwekkend, en bij alle vier
waren deze velgen rondom vol ogen. 19 Als de wezens gingen,
gingen de raderen naast hen, en als de wezens zich van de
grond verhieven, verhieven zich ook de raderen. 20 Waar de
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geest zou gaan, zouden zij gaan - waarheen de geest wilde
gaan, en de raderen verhieven zich tegelijk met hen, want de
geest van de levende wezens was ook in de raderen. 21
Wanneer de wezens bewogen, bewogen ook zij; wanneer de
wezens stilstonden, stonden ook zij stil; en wanneer de wezens
zich van de grond verhieven, verhieven de raderen zich met
hen, want de geest van de levende wezens was in de raderen.
Ik voel de energie voortdurend. (Col 1:29) Tot dit
einde strijd ik krachtig met alle energie, werkt Christus zo
krachtig in mij.
Uit het Lichaam
In juni 1993 gebeurde het meest eigenaardige. Na
mijn avondgebed nam de Heer me uit mijn lichaam. Ik lag
daar en voordat ik het wist, keek ik naar beneden naar mijzelf
op armslengte boven mijn lichaam! De Heer toonde mij dat
mijn geest en mijn lichaam twee verschillende entiteiten
waren en dat het lichaam zonder de geest dood is of geen
waarde bevat.
Op 7 juli 1993 na mijn avondgebed nam de Heer me
weer in de geest. Ik werd weggevoerd in een handomdraai. De
wind blies aangenaam in mijn gezicht. Het was een sterke
wind, zoals wat je zou voelen achterop een motorfiets en het
voelde zo goed. Het was niet heet noch koud, maar gewoon
perfect. Het was zo'n een hemels gevoel, ik wilde niet dat het
ophield. Nadat enige tijd voorbij was, bracht de Heer me terug
in mijn lichaam. Ik opende mijn ogen en voelde me onrein,
alsof ik vuile kleren aan had. Ik was terug in de zondige
wereld. Ik realiseerde me dat ik veranderd was omdat ik me
anders voelde, maar het was iets dat ik niet kon verklaren.
Deze ervaringen motiveerden me in te schrijven bij
het Noord Californië Bijbel College om meer te leren over de
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Heer en de Bijbel.
Op 24 augustus 1993 werd ik door de Heer in de geest
genomen. Opnieuw voelde ik een aangename bries op mijn
gezicht. Deze keer was het mooi en koel. Ik zag wat leek op
een filmstrook met drie foto's, net als de negatieven die je
ontvangt wanneer je een filmrolletje ontwikkelt. Aan de
linkerzijde was een prachtige blauwe berg omringd door witte
wolken, in het midden was een bouwwerk als een muur, en
aan de rechterzijde een raam, gemaakt van stroken. De Heer
onthulde later aan mij dat de berg Mount Olive was; het
gebouw, de muur van Jeruzalem; en het venster, de bovenste
kamer.
Op 28 september 1993 na mijn nachtelijke gebed nam
de Heer me weer in de geest. Ik voelde dat ik opgetild werd
toen ik lag en dat ik langzaam rechtop werd gezet totdat ik op
mijn voeten stond. (Ez. 2:1-2) De roeping van Ezechiël
profeet te zijn. 1 Hij zei tegen mij, "Mensenkind, sta op je
voeten en ik zal tot je spreken." 2 Zodra hij tot mij sprak,
kwam de Geest in me en deed mij op mijn voeten staan, en ik
hoorde hem, die tot mij sprak.
Ik keek omhoog en zag dat de hemel helemaal gevuld
was met fonkelende lichten. Zij waren zo helder dat ze de
avondhemel klaarden. Ik besefte dat het sterren waren. Toen
plotseling opende de hemel zich en daar in het midden stond
de Heer. Hij keek me recht aan. Zijn haar was wit en golvende
tot op Zijn schouders. Zijn ogen waren goudbruin en vol
liefde. Hij droeg een lange wit gewaad.
Ik stond recht tegenover Hem, en toen Hij sprak,
weerklonk Zijn stem. Hij keek me recht aan, wees met Zijn
vinger naar beneden naar de aarde en zei, "Dat is de planeet van
de drie Jezus!" Zijn stem weerklonk door het uitgestrekte heelal
en weergalmde na elk woord. Ik probeerde naar beneden te
kijken, maar kon niet bewegen. Zijn ogen waren vol van liefde
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toen Hij me bleef aankijken. Hij draaide zich om te vertrekken
en toen Hij dat deed, glimlachte Hij naar me. Toen zag ik twee
mannen met kort haar en witte shirts met korte mouwen zitten.
Beiden, de een na de ander, zeiden: "Noord, Noord West" tegen
me. De ene herhaalde bij wijze van bevestiging wat de andere
had gezegd. Voordat ik terug kwam in mijn lichaam, zag ik iets
dat leek op een schaakbord. Twee derde van de velden op het
bord waren gemarkeerd met fijne horizontale potlood lijnen en
de rest van de velden waren leeg.

Bijbel College 1994
Na deze gebeurtenissen besloot ik te stoppen met
onroerend goed en me op Gods boodschap te richten. Ik
schreef me in bij het Bijbel College, in de hoop de betekenis
van de dromen en ervaringen te ontcijferen en de waarheid te
begrijpen over wat mij overkomen was. Wat betekenden deze
ervaringen en waren ze van God?
Op 15 oktober 1994 woonde ik een college bij over
voorspellingen, waar docenten, Ken Bower en zijn vrouw
voorspellingen deden. Alle studenten zaten in een cirkel en in
het midden van de cirkel stond een lege stoel. Elke student
moest in de stoel zitten toen het hun beurt was om onderwerp
van voorspelling te zijn. Zijn vrouw sprak in tongen en Ken
vertaalde het. Tot slot was het mijn beurt om in de stoel te
gaan zitten. Ken Bower en zijn vrouw waren vreemden voor
mij. Zij wisten niets over mij. Toen ik in de stoel zat, zong en
zong Ken's vrouw alleen maar, in plaats van in tongen te
spreken. Ken voorspelde toen, "Nu is de tijd aangebroken,
waarin mensen je gezegend zullen noemen!" Deze profetie
werd tweemaal herhaald, door Ken en vervolgens door zijn
vrouw. Daarna werd de studenten gezegd in een kring om mij
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heen te staan terwijl ik nog in de stoel zat. Toen begonnen ze
allemaal het lied te zingen, "We staan op heilige grond." Ik
was verrast en wist niet wat ik ervan moest denken, maar ik
wist wel dat het een bijzondere ervaring was en dat ik hem
moest opschrijven.
De decaan van de Bijbel College had aan de klas
aangekondigd dat de Heer me de gave van genezing had
gegeven en verwees drie mensen uit zijn kerk, die ernstige
rugproblemen hadden, naar mij. Ik bad voor hun genezing, en
ze werden inderdaad genezen door de Heer. Toen het college
voorbij was, kwam de Pastor naar me en hij vroeg me toe te
treden tot zijn kerk in de missie van genezing. Hij vertelde me
dat hij geloofde dat de Heer mij gebruikte voor zijn missie. Ik
bedankte de Pastor voor zijn aanbod en vertelde hem dat ik
het niet kon aanvaarden, omdat ik geloofde dat de Heer
andere plannen voor me had.
Gedurende de tijd waarin ik Bijbel College volgde, leerde
ik veel over het woord van God en terwijl ik dat deed, besefte
ik dat de Katholieke Kerk niet de plaats was waar God mij
wilde. Sindsdien heb ik alleen kerken bezocht die alleen het
Woord prediken zoals het geschreven staat.
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Hoofdstuk 3 - Missies En Wonderen
De Demoon Nudi
In 1994 ging ik naar Indonesië, naar de eilanden Java
en Sumatra, waar mensen wachtten om voor gebeden te
worden. Op het eiland Java werd ik gevraagd om te bidden
voor een man genaamd Apul. Hij was al tien jaar ziek. Zijn
familie had hem naar een dokter genomen en naar een
paranormale, maar niemand was in staat om hem te genezen.
Apul was niet meer in staat overdag naar buiten te gaan; hij
kon alleen 's nachts naar buiten omdat het licht pijn deed aan
zijn ogen. Zijn familie had geregeld dat ik hem tijdens een
nacht zou ontmoeten in het huis van zijn zus (ze behoren tot
de Batak stam en waren Christenen).
Alle verlichting in het huis was erg gedimd, omdat ze
het donker moesten houden voor hem. We werden een kamer
in geleid, met driekwart hoge muren en witte jaloezieën die
het raam bedekten. Er was geen meubilair, alleen een mat op
de vloer. Ze lieten me alleen met hem in de kamer, en ik zei
hem op de vloer te gaan liggen en de Here Jezus te vragen
hem te genezen. Ik sloot mijn ogen toen ik voor hem begon te
bidden. Terwijl ik aan het bidden was, gluurde ik omdat hij
zich begon te gedragen als een wild dier, hij schopte met zijn
benen, slingerde zijn armen, en maakte dierlijke geluiden. Ik
sloot snel weer mijn ogen en zei de demon krachtig, eruit te
komen in Jezus naam. De demon stelde zich vervolgens aan
mij voor en zei met een heel lage stem, "Mijn naam is Nudi."
Ik reageerde in het Indonesisch en zei: "Het kan mij niet
schelen wat je naam is, ga eruit in Jezus naam!" De demon
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begon vervolgens te bidden in Moslim. In een poging om me
af te leiden, begon hij te fluiten terwijl ik hem bleef berispen
in Jezus naam.
Nadat enige tijd was verstreken, begon Nudi tegen
Apul te spreken, in wiens lichaam hij woonde. Hij zei: "We
kunnen niet sterven, omdat deze persoon geen gewoon
persoon is." Hij smeekte me vervolgens om genade. Hij zag in
dat de Heer met mij was en mij de kracht had gegeven om
hem te verdrijven en daardoor Apul te redden. Ik reageerde
door de demon te zeggen eruit te komen in Jezus naam. Ik
gebood hem, "Ga naar de varkens en verdrink jezelf in de
Oceaan." Toen ik mijn ogen opende, zag ik de jaloezieën
schudden. Ik sloot ze snel en bleef tegen de demon zeggen
eruit te gaan in Jezus naam. Ik hoorde een hoog doordringend
geluid uit de richting van het raam komen. Het klonk alsof het
naar mij toe kwam. Het lawaai werd luider en luider en
naarmate het dichter bij me kwam voelde ik dat het probeerde
mij te slaan. Plotseling draaide het lawaai geleidelijk van mij
af en het leek er vandoor te gaan uit het raam. Ik wist dat het
de kracht van de Heilige Geest was, die Nudi had verdreven.
Toen ik mijn ogen opende, keek ik naar Apul. Zijn lichaam
lag slap op de vloer. Op dat moment was Apul door de macht
van de Heilige Geest volledig verlost van de demon. Hij stond
op en dankte God. Halleluja, loof de Heer!
Het kostte me een paar jaar om de angst van de eerste
exorcisme te overwinnen. Dit was mijn initiatie in het werk
van de Heer. Dank u Jezus!
De redding Van De Geit
In mei van 1994 reed ik na mijn kleindochters eerste
communie naar huis, samen met mijn kleinzoon Jason. Wij
reden over het platteland toen ik zag dat een geit met zijn kop
33

vast zat in een draadhek. Het was een zeer warme dag en we
wisten niet hoe lang de geit in die positie verkeerde. Ik stopte
onmiddellijk de auto en mijn dochter Desiree en haar
echtgenoot, Jack, die achter ons reden, deden hetzelfde. We
stapten uit de auto en liepen naar de geit. Plotseling kwamen
twee grote honden uit het niets naar ons toe rennen. De ene
was zwart en de was andere bruin en ze lieten hun tanden zien
en gromden. Desiree en Jack dachten dat zij niets meer
konden doen dus stapten ze weer in hun auto en vertrokken.
Jason en ik bleven, want we wilden de geit helpen. Ik keek
naar Jason terwijl de honden bleven grommen en vertelde
hem zich geen zorgen te maken. Ik zei tegen hem: "Pak de
tang uit de auto." Hij gehoorzaamde me onmiddellijk totdat
hij besefte, wat ik probeerde te doen. Vervolgens zei hij tegen
mij, "maar oma..." en zijn stem verstilde. Ik keek hem aan en
zei tegen hem niet bang te zijn, want de Heer zou ons
beschermen. Hij begon de draad rond de nek van de geit weg
te knippen, terwijl ik mijn beide handen ophield richting de
honden en hun commandeerde rustig te zijn in Jezus naam. Ze
stopten onmiddellijk met grommen, gingen zitten, en
begonnen het hek te likken. Jason ging door met het knippen
van het draad rond de nek van de geit. Na een tijdje werd de
bruine hond moe van het likken van het hek en ging weg. De
zwarte hond bleef, likte aan het hek en kwispelde met zijn
staart. Pas toen Jason zijn taak had volbracht en de geit was
bevrijd, liet ik mijn handen naar beneden. Wij beiden dankten
de Heer onze God. Deze ervaring had een langdurige invloed
op Jason. Hij was geestelijk verlicht door deze gebeurtenis en
had hernieuwde eerbied voor, en geloof in mijn roeping.
(Exodus 17:11) Zolang Moses zijn handen ophield, wonnen de
Israëli's, maar als hij ze liet zakken wonnen de Amalekieten.
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Gods Plan Voor Mij
Op 12 maart 1995 werd ik opnieuw in de geest
genomen door de Heer. Ik zag mezelf op de vastgoed afdeling
van de bank waar ik werkte. Terwijl ik in gesprek was met
mijn manager en met collega's van een andere afdeling, rees
ik op en verliet hen. De Heer nam me mee naar verschillende
plaatsen waar ik mezelf demonen zag verdrijven en zieken
zag genezen door de macht van de Heilige Geest. Het was
zeer krachtig. Ik zou hen aanraken of hun handen schudden en
ze zouden worden genezen. Ik zou in hun richting wijzen en
de woorden zeggen, "In Jezus naam, je bent genezen", en ze
zouden genezen zijn. Het was een geweldige ervaring. Mijn
boodschap aan de mensen was zich te bekeren omdat het
einde nabij is.
De laatste plaats waar de Heer mij mee naartoe nam
voordat ik terug keerde naar mijn lichaam, was een land dat ik
niet herkende. Ik zag een gebouw met een grote boog in het
midden en kleinere bogen rechts. Ik zag mensen vanaf de
grote boog naar mij toe komen rennen, en ze vroegen me
genezen te worden. Toen ik vertrok, zag ik een man die
bezeten was, onder één van de kleinere bogen staan. Vanaf de
overkant van de straat wees ik onmiddellijk mijn vinger naar
hem en gebood, "Ga eruit, in Jezus naam!" Toen kwam een
pluim van witte rook recht uit zijn linker schouder, kronkelde
omlaag in de richting van zijn heup, dwarrelde weg van hem
en verdween in de vorm van een S-S voor Satan of slang. Hij
viel op de grond en was verlost. Prijs de Heer!
Toen wist ik dat mijn missie was om Gods woord te
verspreiden. Hij wilde dat ik de mensen zou waarschuwen dat
het einde nabij is en zich voor te bereiden voor Zijn komst.
Toen zag ik mijn ex-man. Hij was nog steeds een
niet-gelovige en zou niet tot de Heer komen. Ik keerde terug
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naar mijn lichaam, en ik besefte dat ik zeer lange tijd weg was
geweest. Het waren 2 uur en 15 minuten geweest.
De Vrouw In Een Coma
Op 20 juli 1995 nam de Heer me weer in de geest. Ik
zat in het donker op een stoel op mijn veranda. Een vrouw die
een donkere jas droeg, stond aan de andere kant van het witte
paaltjes hekje. Ze was zeer dun, had een donkere huid en lang
verward, krullend, zwart haar. Ze had een wanhopige blik op
haar gezicht en ze vroeg me om hulp. Ik keerde terug in mijn
lichaam en ik vroeg me af wat de betekenis was van deze
boodschap.
De volgende avond, 21 juli 1995 om tien uur 's
avonds, kreeg ik een telefoontje van Joey Gonsalves die
daarvoor genezen was door de Heer. Hij was betrokken in een
motorongeluk en kon niet meer lopen, maar de Heer heeft
hem genezen, en nu loopt hij weer. Hij vertelde me dat zijn
zus stervende was en in coma lag in het Kaiser ziekenhuis in
Martinez. Hij vroeg me te komen en te bidden voor haar. Ik
zei hem, eerst de intensive care te bellen om te weten te
komen of we toegelaten zouden worden voor een bezoek aan
haar, zo laat in de avond. Vijf minuten later belde hij terug en
liet me weten dat we toestemming hadden haar te bezoeken.
Ik haalde Joey op, op weg naar het ziekenhuis. Hij
was licht van bouw en had blond en krullend haar. Ik dacht
aan de vrouw die ik afgelopen nacht had gezien en uit
nieuwsgierigheid vroeg ik aan Joey of zijn zus getint was,
mager, en of zij lang, krullend zwart haar had. Hij zei ja. Ik
vroeg me af, of zij de vrouw zou kunnen zijn, die ik had
gezien in de geest. Toen we bij het ziekenhuis kwamen en we
de intensive care in gingen, herkende ik haar onmiddellijk. Ze
was inderdaad de vrouw die ik de avond tevoren had gezien.
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Haar lichaam leek levenloos en ze lag aan de beademing.
Haar familie had geregeld om per vliegtuig uit Hawaï over te
komen om afscheid van haar te nemen.
De verpleegster vertelde ons dat ze ons zou kunnen
horen, hoewel ze in een coma lag. Toen ik voor haar begon te
bidden bemerkte ik dat de huid op haar voorhoofd begon te
bewegen. Ik realiseerde me dat de Heer bezig was haar te
genezen, en ik wist dat ze zou herstellen. Nadat we het
ziekenhuis verlieten, deelde ik met Joey hoe ik zijn zus de
avond tevoren had ontmoet toen ik in de geest was. Ik bleef
hem zeggen zich geen zorgen te maken en ik verzekerde hem
dat de Heer haar al volledig had genezen.
Toen ik twee dagen later terugkwam van een korte
missie in de Folsom gevangenis, belde ik Joey. Hij klonk erg
blij en opgewonden en vertelde me dat zijn zus genezen was
en dat ze ontslagen was uit het ziekenhuis. We hebben allebei
de Heer onze God gedankt voor zijn liefde.
Nieuw-Zeeland 1996
In 1996 kreeg ik een telefoontje van een vrouw
genaamd Carol, die naar mij was doorverwezen door
mevrouw Chee. Ze vertelde me dat haar schoonzus in het
ziekenhuis stervende was en vroeg me of ik naar NieuwZeeland wilde komen om voor haar te bidden. Mevrouw Chee
had haar verteld over mijn werk voor de Heer. Ik vertelde
haar dat ik vanuit mijn huis kon bidden voor haar
schoonzuster, en dat het niet nodig was dat ik naar NieuwZeeland zou vliegen om voor haar te bidden. Toen zei ze dat
ze al een vliegticket voor me had gekocht. Op het moment zat
ik nog op school en middenin mijn examens. Niet erg blij dat
ik mijn studie moest onderbreken, besprak ik de kwestie met
de decaan van mijn school. Hij antwoordde met de woorden,
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"Soms wil de Heer graag vertegenwoordigd worden. We
vinden wel een oplossing voor je examens."
Dus vloog ik vanuit Oakland naar Los Angeles om de
vlucht naar Auckland te nemen. Nadat ik aan boord van het
vliegtuig kwam, kregen we te horen dat het vliegtuig wat
problemen had en dat we waarschijnlijk in een hotel zouden
moeten overnachten. Ik dacht bij mezelf, dat dit geen goed
nieuws is voor de zieke vrouw. Terwijl we nog aan boord
waren, werd het toestel gerepareerd en kreeg ik kans te
evangeliseren bij één van de medewerkers op de vlucht.
Plotseling hoorde ik de gezagvoerder over de intercom
aankondigen, dat het toestel gerepareerd was en dat we
spoedig konden vertrekken.
Toen we in Auckland aankwamen, moest ik op een
ander vliegtuig overstappen naar Roto Rua. Het was een klein
vliegtuig voor zes passagiers. Ik had nooit eerder in een klein
vliegtuig gezeten. Ik keek uit het raam en zag de mooiste
landschappen. Toen we landden, stapte ik uit het vliegtuig en
keek omhoog. Voor me was een prachtige regenboog. Het
was een complete boog, die aan beide zijden de grond raakte.
Eén van Carol's vriendinnen haalde me op van de luchthaven
en reed me naar het ziekenhuis. Onderweg vertelde ze me dat
Carol's schoonzuster net was overleden. Ik dacht meteen aan
de prachtige regenboog. Ik voelde dat het een teken van God
was dat het goed was en dat ze thuis was gekomen.
Carol was er kapot van en ze was in tranen toen ik
haar in het ziekenhuis ontmoette. Ze nam me meteen mee naar
het lichaam van haar schoonzuster. Haar voeten waren al
koud toen ik één ervan aanraakte, maar plotseling werd het
warm in mijn handen. Toen de Heilige Geest me liet weten
dat ik moest stoppen, haalde ik onmiddellijk mijn handen van
haar voet af. Dit was haar tijd om naar huis te gaan. Er was
niets meer te doen.
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Na de begrafenis kon ik nog een paar dagen in Roto
Rua doorbrengen en dat stelde mij in staat om te
evangeliseren en te bidden voor anderen die behoefte hadden
aan Gods aanraking en de bevestiging van Zijn bestaan. Carol
en ik werden goede vriendinnen en we bleven contact houden
door de jaren heen, tot ze overleed
"White Stones Evangelistic Ministry"
Na mijn afstuderen aan het Bijbel College in 1997,
begon ik full-time te werken voor de Heer. Op een dag keek
ik goed naar mijn witte
stenen. Ik merkte dat ze
allebei rondom, van
boven naar beneden,
ringen hadden. Ik geloof
deze ringen of cirkels,
net als de ringen of
cirkels die in de kerk uit
mijn handen kwamen, de macht van God vertegenwoordigen.
(Ez. 1:15-21). Ze begon op
foto's te verschijnen, ter
bevestiging dat waar ik ga, zij
met mij gaan. Wanneer ik bid
voor mensen, verschijnen ze
op de mensen; als ik Gods
boodschap deel, verschijnen
ze voor mijn mond. De stenen
bevatten
ook
andere
significante tekenen, meer dan
wat voldoet aan de criteria,
die in de Bijbel staan
beschreven om te gelden als
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een witte steen van God. Daarom noemde ik mijn missie
"White Stones Evangelistic Ministry", vanwege de stenen die
de Heer mij had gegeven en wat zij vertegenwoordigen.
"White Stones Evangelistic Ministry" werkt alleen van mond

tot mond volgens Gods wil. Degenen die hebben gevraagd
gedoopt te worden, worden door de Heer gedoopt, via mij. Ik
adviseer hen dan een kerk te zoeken en te bezoeken die de
Bijbel alleen volgens Gods woord predikt.
Ik heb gedurende mijn vele jaren van dienst in het
geheel geen geld aangenomen en heb niemand gevraagd mij
te sponsoren. Alles wat ik nodig had voor een succesvolle
missie werd door de Heer aan mij verstrekt via de heer Lee
Soon Teck, die de Heer had uitgekozen voor dit doel. Ik
ontmoette de heer Lee Soon Teck via één van zijn vrienden,
die door de Heer genezen was. (1 Cor. 9:18 18) Wat dan is
mijn beloning? Alleen deze: dat bij het prediken van het
evangelie ik het gratis mag aanbieden, en zo niet ten volle
mijn rechten benut als predikant van het evangelie. (2 Cor.
2:17) In tegenstelling tot velen, leuren we niet met het woord
van God voor winst. Integendeel, in Christus spreken we voor
God met oprechtheid, als die door God gezonden.
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Hoofdstuk 4 - Openbaringen
In 1997 kreeg ik een telefoontje van mevrouw Chee.
Tijdens ons gesprek vertelde ze me dat haar dochter iets had
gezegd over het 10-40 venster en dat de kerken over de hele
wereld hadden gebeden voor herstel in dat gebied. Het 10-40
venster is een deel van de wereldkaart, van waarin landen
liggen die overwegend Islamitisch, Hindoeïstisch en
Boeddhistisch zijn, zoals Azië, het Midden-Oosten en NoordAfrika. Het is het minst geëvangeliseerde gebied en het heeft
de hoogste concentratie van niet-gelovigen. Ze vertelde verder
dat de vierhoeken die ik had gezien toen ik in 1993 in de
Geest was, het 10-40 venster vertegenwoordigde en dat de
kerken begon te bidden voor deze regio in oktober 1993, een
maand nadat ik het in de geest had gezien.
In 1997 toen ik de Bijbel van begin tot eind aan het
lezen was, onthulde de Heer aan mij de betekenis van de drie
Jezus. In Genesis 1:2 staat, "En de Geest van God zweefde
over de wateren." Dit betekent dat God een Geest is en omdat
hij heilig is noemen we Hem de Heilige Geest. In Johannes
1:1 staat geschreven, "Het Woord (dat is Jezus) is vlees
geworden. En in het begin was het Woord en het Woord was
bij God en het Woord was God." Dus, als Jezus God is en
God Jezus is en de Heilige Geest God is, en God de Heilige
Geest is, kunnen wij dan niet zeggen de drie Goden, de drie
Jezus of de drie Heilige Geesten? Op dat moment wist ik wat
de Heer in september 1993, terwijl ik in de geest was, had
bedoeld, toen hij naar de aarde wees en zei: "Dat is de planeet
van de drie Jezus,".
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1997 Openbaring Van Noord, Noord-West; Pelgrimstocht
Naar Jeruzalem
Nadat ik afstudeerde aan het Bible College, nodigden
Kim Tan en mevrouw Chee me uit om op pelgrimstocht naar
Jeruzalem te gaan. Ik
vertelde hen dat het
werk van de Heer
prioriteit had. Zij
smeekten mij om in
gebed de Heer om
goedkeuring
te
vragen. Toen ik dat
deed, zei de Heer me
te gaan. Ik belde Kim om haar het goede nieuws te vertellen
en mevrouw Chee probeerde onmiddellijk vliegtickets te

regelen. Ze slaagde daar niet meteen in, want alle vluchten
van Singapore via Londen naar Jeruzalem waren uitverkocht.
Mevrouw Chee geeft echter nooit op en ze bleef zoeken naar
verschillende mogelijkheden. Met Gods hulp slaagde ze erin.
Ze belde Kim en was erg blij en opgewonden omdat ze een
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kerk in Singapore had gevonden, die op dezelfde bedevaart
naar Jeruzalem ging en ze hadden extra kaartjes. Ze vertelde
haar dat we welkom waren hen te vergezellen. Onze route was
te vliegen van Singapore naar Kuala Lumpur (Maleisië) en
van Kuala Lumpur naar Aman, Jordanië en vervolgens met de
bus naar Jeruzalem. Ik was zo blij, toen ik erachter kwam dat
van Singapore naar Maleisië, Noord is en vanuit Maleisië naar
Aman, Jordanië en Jeruzalem, Noord-West is! Dit was het
Noord-Noord-Westen, waarnaar de twee mannen in het wit
verwezen, toen ik op 28 september 1993 in de geest de Heer
ontmoette. (Handelingen 1:3-5, 8, 10 en 11). 3. Na Zijn lijden
vertoonde Hij zich aan hen en leverde vele overtuigende
bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen aan hen
gedurende een periode van veertig dagen en sprak over het
Koninkrijk van God. 4. Bij één gelegenheid, terwijl Hij met
hen at, gaf Hij hen deze opdracht: "Verlaat Jeruzalem niet,
maar wacht voor het geschenk dat Mijn Vader heeft beloofd,
waarover je mij hebt horen spreken. 5. Want Johannes doopte
met water, maar over een paar dagen zal u gedoopt worden
met de Heilige Geest." 8. Maar u zal macht ontvangen,
wanneer de Heilige Geest over u komt; "en u zult mijn
getuigen in Jeruzalem zijn, en in heel Judea en Samaria, en
tot in de uithoeken Van de aarde."10. Ze keken aandachtig
omhoog naar de hemel toen Hij ging, toen er plotseling twee
mannen gekleed in het wit, naast hen stonden. 11 "Mannen
van Galilee," zeiden ze, "waarom staan jullie hier naar de
hemel te kijken? Deze zelfde Jesus, die van jullie is
weggenomen naar de hemel, zal terugkomen op dezelfde
manier als waarop jullie Hem naar de hemel hebben zien
gaan.
Kim Tan en mevrouw Chee waren de instrumenten
die de Heer gebruikte om me naar Jeruzalem te brengen. Een
foto die ik had genomen van een vallei in Jeruzalem, op een
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dag toen de lucht blauw was en er geen wolken waren, geen
enkele blijk van regen, gaf bevestiging van de cirkels die in
mijn handen waren gekomen. Aldus ontving ik mijn volledige
zalving.
Toen gingen
we verder naar
Egypte. Ik verliet
mijn vrienden en
vergezelde
een
kerkelijke groep,
die Mount Sinai
ging
beklimmen
om de zonsopgang te zien. We vertrokken om middernacht
om onze reis te beginnen. Iedereen kreeg een kameel om de
eerste helft van de klim af te leggen. Ik had nog nooit op een
kameel gezeten en de gids gaf geen instructies. De kamelen
liepen op de rand van de berg en dat was behoorlijk
beangstigend voor me, maar toen onze caravaan vertrok, keek
ik naar de hemel en was ik al mijn angsten vergeten. De
hemel
zag
er
precies uit, zoals in
die nacht van 28
september 1993,
toen ik in de geest
de Heer ontmoette.
Het was donker en
vol met fonkelende
lichten die de
hemel klaarde. Ik
begon te huilen, omdat ik wist dat er iets buitengewoons ging
gebeuren bovenop de berg om mijn ontmoeting met de Heer
te bevestigen. Zittend op de rug van de kameel, vroeg ik mij
opgewonden af of de Heer in de hemel aan mij zou
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verschijnen, voor al deze mensen. Ik had geen idee. Nog
steeds in tranen en met pijn door de rit, stopte de caravaan
eindelijk en ik had nodig hulp om af te stijgen.
Vanaf dit punt moesten we de rest van de weg te voet
klimmen. Een getrouwd stel en twee jonge mannen uit de kerk
groep vergezelden me, terwijl we naar de top klommen. Hoe
hoger we kwamen, des te dunner werd de lucht en dit maakte
het moeilijker voor mij om te ademen. Als gevolg daarvan
moest ik vaker stoppen. De mannen keken bezorgd toen we
op onze laatste halte aankwamen, vóór het bereiken van de
top, omdat ze dachten dat we misschien de zonsopgang om
vijf uur zouden missen. Dus ik zei tegen een van hen, "Kijk
me aan. De zon zal niet rijzen totdat we de top hebben
bereikt." Ik herhaalde het een keer om hem gerust te stellen.
Ergens wist ik dat de Heer mij iets zou onthullen en hij zou
wachten tot we aankwamen.
Wij kwamen inderdaad op tijd aan. We waren er zelfs
45 minuten te vroeg! Het was zo mooi daarboven, het benam
mij de adem. Ik wachtte vol ongeduld en vroeg me af wat de
Heer mij zou onthullen. De zon begon te stijgen en James, die
tijdens de klim bij mij was gebleven, begon een video op te
nemen van de zonsopgang. Ik stond naast hem toen hij stopte
met
filmen
en
opgewonden
zei,
"Hey, wat gebeurt
er? Het is niet de
zonsopgang die ik
op
deze
video
vastleg! Ik krijg iets
anders. Kom eens
kijken!" We keken
verwonderd, terwijl
hij bleef filmen. Op de camera was een mens-achtige figuur
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zichtbaar, met wat leken te zijn armen en benen.
Daarna veranderde het voor onze ogen in het hoofd
van een lam. Het bleef veranderen en we zagen achter het
hoofd van het lam
een
kruis
verschijnen.
Ten
slotte
veranderde
het in de heldere
Morgen
Ster.
(Openbaring 22:16)
Ik, Jezus, heb mijn
engel gestuurd om u
deze getuigenis voor
de kerken te geven.
Ik ben de Wortel en
de Nakomeling van
David,
en
de
heldere
Morgen
Ster. Veel mensen
filmden
de
zonsopgang
ook.
Echter, God heeft
alleen
James
toegestaan de transfiguratie te filmen. Slechts een paar
geselecteerde mensen konden getuige zijn van dit geweldige
bericht van de Heer. Toen ik mijn ervaring deelde over mijn
ontmoeting met de Heer in de geest, keek James me in
verwondering aan. Ik legde hem uit, dat ik geloof dat de Heer
hem had gebruikt om Zijn boodschap aan mij te geven ter
bevestiging van mijn ontmoeting met Hem in de geest in
september 1993. Toen beloofde hij me, mij een kopie van de
video te geven.
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Toen ik terugkwam naar Singapore, bracht ik mijn
filmpje weg om het te laten ontwikkelen. Toen ik de foto's
kreeg en ze bekeek, was ik verrast te zien dat de foto's die ik
genomen had van de vallei, bedekt waren met cirkels. In de
cirkels bevonden zich stippen, die naar ik geloof de alziende
aard van God vertegenwoordigen. (Ez. 1:18) Hun randen
waren hoog en geweldig, en alle vier randen waren vol van

ogen rondom. Op dat moment wist ik niet dat Jesaja 22:1 naar
deze vallei verwijst als de vallei van visioenen en dat volgens
de Bijbel, de Heer zichzelf in vele visioenen in deze vallei
openbaart. Ik had bevestiging ontvangen, alvorens de wereld
in te gaan om Zijn boodschap te verkondigen.
Singapore werd mijn thuisbasis, en ik verbleef bij
mijn zus in Christus, Kim Tan, die haar huis had geopend
voor het werk van God. Vanaf hier nam de Heer me naar de
verschillende plaatsen, die hij me in 1995 in de geest had
laten zien: Vietnam, Cambodja, Myanmar, Indonesië, Laos,
India, de Filipijnen, Guam, Armenië, Georgië, Libanon en
Singapore. Kim, mevrouw Chee en ik begonnen de missie in
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Azië, te beginnen met Vietnam in 1997. We moesten
ondergronds werken, omdat evangelisatie in strijd met de wet
was. We waren voor slechts een korte tijd in Vietnam, voordat
we terug gingen naar Singapore. Onze missie was zeer
succesvol. Veel mensen werden genezen en hoorden de
boodschap van bekering.
Vlak voordat we klaar waren met onze missie, werd
een broer in Christus, die dienstbaar was bij het introduceren
van ons aan de ondergrondse kerken, tragisch aangereden
door een auto. Of het per ongeluk of opzettelijk was, daar zijn
we nooit achter gekomen, maar hij blijft in onze gebeden. We
dankten en prezen God voor het werk dat we in staat waren te
verrichten in Vietnam en voor alle broeders en zusters in
Christus, die we hebben ontmoet en die hun leven riskeerden
om het woord van God te verspreiden. Acht jaren gingen
voorbij, voordat de heer ons terug bracht naar Vietnam, alles
in Gods tijd.
Singapore 1998
In mei 1998 baden Kim Tan en ik in de keuken van
haar huis in Singapore. We vroegen de Heer of het goed was
dat wij hem samen in haar huis zouden aanbidden, in plaats
van dat we naar de kerk zouden gaan. We baden voor een
teken van goedkeuring, toen plotseling drie bollen bliksem
door Kims open keukenraam binnen kwamen en tegen haar
koelkast aan sloegen. We waren verbaasd dat we zo snel
antwoord op onze gebeden kregen. (Matt. 18:20) Want waar
twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben ik met hen.
Maanden na dit incident kreeg Kim een telefoontje
van de ambassadeur van Singapore bij de Verenigde Naties.
Zijn zwager, Manu, had een broer Jivat die ernstig ziek was.
De ambassadeur wilde weten of wij voor Jivat wilden komen
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bidden. Hij was onlangs opgenomen in het Mount Elisabeth
Ziekenhuis in Singapore. De ambassadeur vertelde Kim dat
hij ons zou ophalen en ons er naar toe zou brengen. We
besloten om te komen. Op de weg naar het ziekenhuis legde
hij uit aan ons dat Jivat net was teruggekeerd uit India om te
baden in de rivier de Ganges. Veel Hindoes geloven dat het
zwemmen in de rivier hen kan reinigen van hun zonden, en
hun een stap dichter kan brengen naar de bevrijding van de
Indiase cyclus van reïncarnatie.
Hij vertelde ons dat Jivat ernstig ziek was geworden
op de terugweg naar Jakarta, Indonesië. Tijdens een overstap
in Singapore, werd Jivat opgenomen in Mount Elisabeth
ziekenhuis omdat hij te ziek was om de reis naar Indonesië
voort te zetten.
Wij kwamen aan bij het ziekenhuis en we werden
meegenomen naar Jivat’s kamer. Voordat ik voor hem zou
bidden, legde ik hem uit dat hij de Heere Jezus zou moeten
vragen om genezing. Ik vertelde hem dat ik slechts het vehikel
ben, via wie de Heere werkt. Hij stemde ermee in en ik begon
te bidden. Toen ik klaar was, voelde hij zich sterk genoeg om
de reis naar huis te maken. De ambassadeur vroeg Kim en mij
om Jivat de volgende dag terug naar Jakarta te begeleiden. Ik
vertelde hem dat ik hierover eerst moest bidden, omdat er
anderen in Singapore waren, die wachtten om te worden
genezen door de Heer. In gebed vertelde de Heer me dat zij
die in Singapore wachtten om te worden genezen, Hem al
kenden, maar de familie van de ambassadeur bestond uit
Hindoes, zij hadden het nodig om over de Heer te horen. Ik
vroeg Kim de ambassadeur te bellen, om hem te vertellen dat
wij hen op de luchthaven zouden ontmoeten. Toen we op de
luchthaven aankwamen zagen we Jivat goed gekleed, zittend
in een rolstoel, met een glimlach op zijn gezicht. Dit was een
verbazingwekkende transformatie van zijn uiterlijk ten
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opzichte van de dag ervoor. Loof de heer!
Mijn zitplaats in het vliegtuig was direct tegenover het
gangpad, waaraan Jivat zat. Wij landden veilig in Jakarta en
werden naar zijn huis gereden. Toen we binnenkwamen in
zijn huis, zagen we een grote wenteltrap die de grote foyer
vulde. Jivat klom moeiteloos zonder enige hulp de trap op.
Kim en ik keken naar elkaar en glimlachten. Hij ging naar zijn
slaapkamer en wij wachtten in een grote open ruimte
bovenaan de trap. Zijn familieleden waren aangekomen uit
heel Indonesië en ze vulden zijn reusachtige slaapkamer.
Toen de avond viel, werd ik gevraagd om weer te
bidden voor Jivat voordat we ons zouden terugtrekken.
Voordat we de slaapkamer in gingen, trok Kim mij opzij en
fluisterde in mijn oor dat ze een grote poster van Sai Baba
boven zijn bed had zien hangen. Sai Baba was een Hindoe
wonderdoener en zijn volgelingen aanbaden hem als een God.
Ik wendde mij toen tot Manu en vertelde hem dat ik niet voor
Jivat zou bidden, totdat ze de poster zouden verwijderen of
verplaatsen naar een andere kamer. Hij vroeg me te wachten
totdat hij met de rest van de familie zou hebben gesproken.
Toen hij terugkwam, zei hij ons in de slaapkamer van Jivat te
komen. We waren aangenaam verrast om te zien dat ze de
poster hadden verwijderd.
Elke ochtend werden we opgehaald van het hotel en
naar zijn huis gebracht. Ik bad elke ochtend voor hem als hij
wakker werd en ’s avonds voordat hij ging slapen. Overdag
evangeliseerden we voor zijn familie en na het gebed ‘s
avonds brachten ze ons terug naar ons hotel. Dag na dag
voelde hij zich beter en wilde hij meer over Jezus weten. Hij
was zo blij, dat hij was begonnen ons te amuseren door zijn
gitaar te spelen. Toen hij opgewekter werd, vroeg zijn vrouw
om gebed en zijn dochter wilde meer over Jezus weten.
Een week later kregen wij vroeg in de ochtend een
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telefoontje van één van de gezinsleden. Zij vertelde ons dat
Jivat net was overleden en dat zijn ogen volledig open waren.
Niemand was in staat ze te sluiten. Ze vroegen of we meteen
naar het huis konden komen. Ze haalden ons op en reden ons
naar het huis, waar we zagen dat zijn hele familie rond zijn
bed stond. Hij was al een paar uur dood en zijn ogen waren
inderdaad wijd open. Toen ik mijn handen op zijn ogen legde,
sloot de Heer ze meteen terwijl de familieleden ernaar keken.
De volgende dag nodigden ze me uit om samen met
de familie te bidden tijdens een traditionele Hindoe
herdenkingsceremonie, die zou worden geleid door een
Hindoe priester. Ik vertelde hen dat ik hun uitnodiging niet
zou kunnen aannemen en dat ze dan zouden moeten kiezen
tussen een Hindoe ceremonie of een Christelijke ceremonie.
De volgende dag bad ik op zijn herdenkingsceremonie. Onze
God is groot! Ik realiseerde me dat mijn missie voor de Heer
niet alleen was hem bij zijn familie terug te brengen, maar
ook om Gods boodschap aan hun door te geven.
1998/1999
Toen we teruggingen naar Singapore, werden Kim en
ik uitgenodigd een Bijbelstudie bij te wonen. Toen de mensen
er waren, begonnen we te praten over het spreken in tongen.
Ik vertelde de dames dat in de Bijbel is geschreven, niet in
tongen te spreken, tenzij het kan worden vertaald zodat het
voor iedereen te begrijpen is. Anders heeft niemand anders er
iets aan, dan de persoon die het spreekt. Voordat we met de
studie van de Bijbel begonnen, werd ik benaderd door een van
de dames die me vertelde, dat ze problemen had met
ademhalen, wanneer ze 's nachts in bed op haar linkerzij lag.
Ze wilde dat ik voor haar zou bidden. Ze was een ouderling in
de kerk, die vaak de zieken in ziekenhuizen rond Singapore
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bezocht. Ik vroeg Kim, die veel gezien en ervaren had tijdens
haar carrière als medisch maatschappelijk werkster, met mij
mee te komen. We gingen naar een aangrenzende kamer en
sloten de deur. Ik zei de dame op het bed te gaan liggen. Kim
knielde op de vloer met de Bijbel in haar hand. Op het
moment dat ik haar aanraakte, gedroeg ze zich op een manier
waardoor zelfs Kims haren rechtop gingen staan. Haar armen
begon te bewegen als een Hoela danser, daarna zwol haar
buik op en ze leek wel negen maanden zwanger. Ze bleef
bezig met haar knieën en voeten omhoog te buigen. Ik
realiseerde me dat ze bezeten was. Terwijl ik bad, stopten
haar armen met bewegen, haar buik werd plat en haar benen
lagen recht op bed. Ze herhaalde dit gedrag ongeveer drie uur.
Elke keer dat ze stil lag, wist ik dat een andere demon haar
lichaam had verlaten. Vervolgens begon zij in tongen te
spreken, de Heer te bespotten en Hem uit te lachen, terwijl ze
kronkelde als een slang.
Terwijl ze de Heer in tongen bespotte, zei ik tot Kim
de deur naar de aangrenzende kamer te openen, waar de
dames hun studie van de Bijbel hadden. Ik wilde dat ze haar
spraak in tongen zouden horen, om een punt te maken over
wat we zojuist bespraken. Ze werden bang en gingen weg.
Slechts twee vrouwen bleven met de gastvrouw en ze
begonnen te zingen: "In de naam van Jezus, wij hebben de
overwinning". De bezeten vrouw echter, was nog steeds vol
demonen en bleef kronkelen als een slang. De Heer zei me, bij
wijze van geestelijke oorlogvoering haar voet aan te raken.
Hij vertelde me dat het de kop van de slang was. Dus ik raakte
haar voet aan en toen ik dat deed, kon ik bijna zijn slijmerige
kop in mijn handen voelen. Satan vocht terug en zowel mijn
ringvinger, als mijn pink van mijn rechterhand verdoofden. Ik
hield nog steeds zijn kop met mijn linkerhand vast, terwijl ik
trok met de rechter en met een grote inspanning verliet zijn
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hele lichaam het hare, door de macht van de Heilige Geest.
Daarna berispte ik Satan en ik schudde mijn hand
krachtig om hem uit de vingers te verdrijven, die hij had
verdoofd. Deze ervaring was zeer verhelderend voor de
vrouwen in de studiegroep en bracht hen dichter naar de Heer.
Kim en ik waren opgetogen en we gaven al de glorie aan
God!
De Ballroom Danser
Weken later kwam een gentleman naar Kim’s huis, op
zoek naar genezing door de Heer. Hij vertelde me dat hij een
ballroom danser was, maar vanwege een zenuwprobleem in
zijn enkel moest hij stoppen met dansen en nu moest hij met
een stok lopen. Hij bezocht een arts, maar zonder enige
positieve resultaten. Ik nam hem Kims kamer in en begon te
bidden voor hem. Hij daalde onmiddellijk in de geest, dus ik
liet hem daar om Josephine Ho en enkele van haar vrienden
uit de bijbelgroep te begroeten, die op bezoek kwamen. Toen
ik hen vertelde dat iemand in Kims kamer genezen werd door
de Heilige Geest, begonnen ze allemaal met hun mooie stem
lof aan de Heer te zingen. Toen ik terug kwam in de kamer,
waren zijn ogen net geopend en hij zei dat hij, toen hij in de
geest was, engelen had horen zingen en hij dacht dat hij in de
hemel was. Ik lachte en zei hem om op te staan in Jezus naam
en om te lopen en de stok weg te gooien. Hij deed dat
onmiddellijk zonder aarzeling en dankte de Heer voor zijn
volledige genezing.
Cambodja 1998
In 1998 reisde mevrouw Chee, Kim en ik naar
Cambodja terwijl daar verkiezingen werden gehouden. Er
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waren rellen en schietpartijen in de straten en het land was in
een staat van beroering. We waren gewaarschuwd door het
hotelpersoneel niet weg te gaan gedurende bepaalde uren. Met
de hulp van een werknemer die voor mijn sponsor, de heer
Lee Soon Teck werkte, konden we een bezoek brengen aan
enkele van de nabijgelegen dorpen en daar Gods boodschap
verkondigen.
Op een ochtend stonden mevrouw Chee en ik op het
balkon van onze kamers en zagen we een wolkenformatie die
eruit zag als een kruis in de hemel. Ik pakte snel mijn camera

en het lukte, het vast te leggen. Tegen de tijd dat mevrouw
Chee haar camera had, was het Kruis verdwenen. Net op dat
moment begon de telefoon te rinkelen en mevrouw Chee nam
op. Het was een man, die wilde weten of we voor zijn
schoonmoeder, die erg ziek was, wilden komen bidden.
Mevrouw Chee zei tegen de man, ons vrijdagavond in de
lobby van het hotel te komen ophalen. Twee mannen liepen
de lobby van het hotel binnen, toen ik met Mrs. Chee en Kim
Tan de trap afkwam. Ze liepen naar ons toe en stelden zich
voor. Plotseling werd de voordeur geopend en gewapende
soldaten kwamen binnen en begeleidden ons naar een Panjaro
Jeep. Naast de bestuurder zat een gewapende soldaat, terwijl
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Kim Tan, mevrouw Chee en ik op de bank achter hen zaten.
Achter ons zaten nog twee soldaten, bewapend met geweren.
Twee motorfietsen flankeerden de auto, als escorte. De twee
mannen die in de lobby zich hadden voorgesteld, reden in een
Mercedes voorin de autocolonne. Wij drieën keken elkaar
vragend aan. Mevrouw Chee vroeg driemaal aan de
bestuurder waar hij ons naartoe nam. Hij antwoordde haar niet
omdat hij geen Engels sprak. Toen fluisterde ik tegen Kim,
mevrouw Chee te vragen stil te zijn, voordat hij boos zou
worden
We kwamen eindelijk tot stilstand bij een
wegblokkade, waar soldaten stonden met geweren. We kregen
toestemming verder te gaan, toen de bewaking de twee
mannen in de Mercedes voor ons herkenden. De soldaten
bewaakten
een
wijk
waar
hooggeplaatste
regeringsfunctionarissen woonden. We werden doorgelaten
door een hoog stalen hek en stopten voor een huis, dat er
uitzag als een paleis. De tuinen waren prachtig aangelegd. We
stapten uit de auto en de man die telefonisch met mevrouw
Chee had gesproken, benaderde me en hij zei: "Dit is het huis
van mijn schoonvader. Hij is de President van de Nationale
Vergadering van Cambodja." We liepen de prachtige
marmeren trap op, naar de voorste ingang van het paleis. De
voordeur ging open en we liepen binnen in een enorme
vestibule, met stoelen aan de wanden, zoals een
ontvangstruimte. Tegenover ons, aan het eind van de ruimte
stond een groot standbeeld van Boeddha.
De President kwam de kamer in, hij droeg vrije tijd
kleding en een korte broek. Hij had stekeltjeshaar, was
middelgroot, en werd vergezeld door soldaten. Hij liep naar
me, keek me in de ogen, en vervolgens schudde hij mijn hand.
Hij deed hetzelfde bij mevrouw Chee en Kim voordat hij
vertrok met de soldaten. Zijn schoonzoon wende zich toen tot
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Kim en vroeg haar wat ze deed om te bidden voor de zieken
en Kim zei: "Niet ik!" Hij stelde vervolgens mevrouw Chee
dezelfde vraag en zij zei ook "Niet ik!" Ze wees naar mij en
zei: "Renate!" Eindelijk kwam hij naar mij en stelde mij
dezelfde vraag. Ik vertelde hem ook, "Niet ik!" Ik zei, "Het is
Jezus," en begon hem uit te leggen dat de heer Jezus Christus
de enige genezer is. Ik zei hem verder, dat als zijn
schoonmoeder bereid is om te vragen "Heere Jezus, genees
mij alstublieft”, ik de Heer verzoek haar te genezen. Toen zei
hij me te wachten, terwijl hij de kwestie met zijn
schoonmoeder zou bespreken. Toen hij terug kwam, had hij
een glimlach op zijn gezicht en vertelde me dat ze instemde.
Ze verscheen, zeer dun, ziekelijk en met veel pijn. Echter, ze
presenteerde zichzelf met veel gratie en waardigheid en ik kon
zien dat ze koninklijk bloed had. Na het gebed voelde ze zich
goed en ze bedankte de Heer en verzocht ons de volgende dag
terug te komen.
Alleen deze keer kwamen een paar soldaten ons van
het hotel ophalen, zonder motorfiets escorte. De dame had die
dag twee nichtjes bij zich. Ze hadden rugproblemen en
hadden behoefte aan genezing voor hun vertrek om te
studeren in Australië. Na het gebed, dankten ze beiden de
Heer voor hun genezing en zeiden: "Wij zouden willen, dat u
in Cambodja woonde!" Ze nodigden me uit hen te komen
bezoeken op elk gewenst moment, als ik ooit weer in
Cambodja zou zijn.
Na het werken in Cambodja, afwisselend gedurende
acht jaar, ging ik terug om haar te bezoeken. Een werknemer
van de regering, die vroeger een pastor was, was in staat om
een afspraak met haar te regelen, terwijl een tolk aanwezig
was. Ze zag er prachtig uit, vroeg om een gebed en dankte
Jezus. Ze vergezelde ons naar de veranda, omhelsde ons en
blies ons kussen toe, terwijl we naar de auto liepen. Ik was
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blij te zien dat het goed met haar ging en dat ze nog steeds het
woord van de Heer welkom heette.
Terug in Myanmar
In 1999 werden we uitgenodigd om te bidden voor
genezing bij een Doopsgezinde kerk in Myanmar. Het was
gelegen in een zeer arme regio waar de meeste van de
gelovigen van Indische afkomst waren. De Senior Pastor op
dat moment was Dr. Johnny Maunglatt, die bekend stond als
Pastor Johnny. Hij was een grote hulp en een lieve broeder in
Christus. Hij vertelde me dat, nadat hij was afgestudeerd aan
de theologische school in Australië hij werd gevraagd om te
blijven, maar hij had het voorstel afgewezen. Hij voelde dat
zijn roeping was om de armen van zijn eigen land te helpen en
onderwijs te geven aan de theologische school in Myanmar.
Toen de dienst geëindigd was, werd ik benaderd door
één van zijn assistenten die mij vroeg voor hem te bidden. Hij
was bezeten. Hij vertelde me dat hij een vuurloper was, hij
testte zijn Hindoeïstische geloof door op sintels te lopen, maar
was tot de Heer gekomen en had deze rituelen achter zich
gelaten. Ik begon te bidden voor hem en elke keer als ik de
demonen beval weg te gaan, werd zijn lichaam slap en wisten
we dat weer een demon was vertrokken. Pastor Johnny
vertelde me na het exorcisme, dat hij had geteld dat acht
demonen het lichaam van de man hadden verlaten.
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Pastor Johnny kwam aan de leiding van de kerk, vele
jaren voordat hij naar huis ging. Hij wordt zeer gemist. Mijn
dank gaat uit naar Pastor James, Pastor Sado, Pastor Bamo,
broer John en Lucas. Ook aan mijn lieve zusters in Christus,
Karenza, Kathy, Amanda, Kyi Kyi Sein en haar prachtige
familie en iedereen die deel van Gods kerk in Myanmar
uitmaakten. Het was in deze kerk, waar de wonderbaarlijke
foto van de hand
van de Heer werd
genomen.
Ik
kreeg in 1999 in
de Baptistische
Kerk in Myanmar
bevestiging van
het bestaan van
de Heilige Drieeenheid. Tijdens
de dienst nam
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Kim Tan foto 's terwijl ik aan het bidden was voor de
congregatie. Toen we terugkeerden naar Singapore en de film
ontwikkelden, keken we naar de foto's en we stonden versteld
van wat we zagen. We waren enthousiast en opgetogen
tegelijk. Eén van de foto's toonde een helder licht in de vorm
van een vogel, die geen schaduw had. Een andere foto toonde
een helder wit licht in de vorm van een kleine hand met een
schaduw. Nog een andere foto toonde een helder licht in de

vorm van een hand, die uit de mouw van een gewaad kwam
die ook een schaduw had. (Jesaja 53:1) Wie heeft geloofd onze
boodschap en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Ik
denk dat dit het beeld van de Heilige Drie-eenheid was. De
vogel vertegenwoordigde de Heilige Geest die geen schaduw
heeft, omdat zij geen lichaam heeft. De tweede foto van de
hand toonde een schaduw, die God in het vlees, Jezus
Christus uitbeeldt. De schaduw betekent fysieke materie. De
derde foto was de grotere hand in een mouw, deze
vertegenwoordigde de hand van God. Ik geloof dat de
boodschap die God mij gaf door de foto's, was dat Hij de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest is. Hoewel je Hem niet
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ziet, ziet Hij jou wel, omdat hij alwetend, almachtig en alom
tegenwoordig is. Hij is de genezer, niet ik. Ik ben zijn dienaar.
(Johannes 12:26) Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn.
Boeddhistische Monniken, Myanmar 1999
In 1999 te Yangon, Myanmar, nodigde een lieve broeder in
Christus, Lucas, die door de Heer was genezen, Kim Tan en
mij uit om met hem naar Mandalay te gaan, om Gods
boodschap te verspreiden en te bidden voor de zieken. Terwijl
we voor de zieken baden, liep een boeddhistische monnik het
huis in. Hij was ernstig ziek en wilde weten of ik voor hem
wilde bidden. Hij had in de straat gelopen en had gezien dat
zich een menigte had verzameld voor het huis. Toen hij stopte
om te vragen wat er gaande was, vertelden de mensen hem dat
binnen iemand aan het bidden was voor genezing. Monniken
zijn
hoog
aangeschreven
in
Myanmar, dus ze
stapten opzij voor hem
toen hij zijn weg door
de menigte baande. Ik
zei tegen Lucas, onze
tolk, de monnik te
vertellen dat hij moest
zeggen, "Heere Jezus,
genees
mij
alstublieft!"
De
monnik antwoordde:
"Kan niet!" Dus ik zei,
"Dan zal ik niet voor u
bidden", en hij verliet
ons. De volgende
ochtend kwam de
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monnik terug. Ik vroeg Lucas wat hij wilde. Lucas vertelde
me dat hij toestemming heeft ontvangen van de hoofdmonnik
te bidden tot Jezus voor genezing. Hij zou dan voor die ene
dag geen monnik zijn. Nadat hij de Heer vroeg om hem te
genezen, legde ik mijn handen op hem en hij werd
onmiddellijk genezen. Hij
hief
vervolgens
zijn
handen en zei: "Dank u
Jezus, Halleluja en loof de
Heer!" Ik hoorde later dat
Kim foto's had genomen
en
toen
de
film
ontwikkeld was, zag ik
een groene slangachtige
verschijning uit zijn hoofd
komen. Ik herinnerde me
dat
boeddhistische
monniken tot idolen in de
vorm van slangen en
andere dieren bidden. Het
was een buitengewone
gebeurtenis voor een
boeddhistische
monnik
om voor genezing tot
Jezus te komen. Niet
alleen kwam de monnik,
maar nadat hij genezen
was, kwam ook een
boeddhistische non en
ook zij vroeg om gebed. Maanden later, gingen mevrouw
Chee, Kim en ik terug naar Mandalay. Via vrienden van ons
in Yangon, kregen we te horen dat Lucas was gestorven aan
een hartaanval terwijl hij per trein van China naar Yangon
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reisde. Hoewel we een lieve vriend in Lucas verloren hadden,
wisten we dat de Heer van ons wilde dat we zouden doorgaan
met de missie. We kregen daar zelfs een teken voor. Terwijl
we in het vliegtuig in de lucht zaten, keek mevrouw Chee, die
aan het raam zat, naar buiten en zij zag een grote cirkel in de
buurt van de voorzijde van het toestel. Binnen die cirkel
bevond zich een vorm, die leek op een vliegtuig. Ze zei tegen
Kim mij wakker te maken en om uit het raam te kijken. Wat
ik zag, verbaasde me! Het was een beeltenis van een vliegtuig
in een grote cirkel. De cirkel met het vliegtuig werd kleiner en
kleiner toen we de landingsbaan in Bagan naderden en
verdween vervolgens volledig, toen we landden. We waren
teleurgesteld dat we niet in staat waren geweest om een foto te
nemen, omdat onze camera's in de bagagevakken boven ons
zaten. Misschien was het niet de bedoeling geweest, dat we de
beeltenis zouden fotograferen, maar was het alleen een teken
voor ons drieën om te zien. We wisten dat de Heer over ons
waakte en dat we ons geen zorgen hoefden te maken over het
vinden van een tolk, we wisten dat Hij ervoor zou zorgen.
De Heer werkt op mysterieuze manieren. We waren in
hetzelfde huis in Mandalay om te bidden voor de zieken, toen
een
andere
boeddhistische
monnik binnen
liep. Hij was
hoger in rang
dan de vorige
monnik
voor
wie we hadden
gebeden en hij
werd vergezeld
door
twee
vrouwen, van wie er één genezing nodig had. Na het gebed
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nodigden we hem uit met ons te lunchen. We spraken over het
werk van God en onze missie. Toen hij over de
wonderbaarlijke werken van onze Heer hoorde en hij getuige
geweest van de genezing van anderen, bood hij aan, onze tolk
te worden. We dachten bij onszelf, God moet een goed gevoel
voor humor hebben, om ons een boeddhistische monnik met
een hoge rang te geven, als onze nieuwe tolk. Gedurende onze
missie in Mandalay, was de monnik, die van Chinese afkomst
was, een grote hulp voor ons en hij nodigde ons uit om terug
te komen naar Mandalay.
Mevrouw Chee gaf hem een Bijbel als
afscheidsgeschenk. Hij gaf me vervolgens twee notities,

geschreven in het Engels en Chinees. Hij schreef dat het ons
lot is geweest, dat we elkaar zouden ontmoeten en dat God
had bestemd dat we bij elkaar zouden komen.
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Maanden later besloten Kim en ik, met Gods
toestemming, om de uitnodiging van de monnik te accepteren
en we gingen terug naar Mandalay. De monnik was erg blij
om ons te zien en nam ons mee naar een plaats waar tachtig
mensen zaten te wachten om ons verhaal over de Heer te
horen en om genezen te worden. Nadat de tachtig werden
genezen door de Heer, gingen ze allen naar huis. Kim en ik
namen een korte pauze en dronken iets. We hadden onze
drankjes nog niet op, toen er politie bij het huis verscheen en
ze ons zeiden achter in hun vrachtwagen plaats te nemen. Ze
reden ons naar het politiebureau waar zij begonnen ons te
ondervragen. We kregen te horen, dat we ze onze paspoorten
moesten afgeven en dat we aan een lange tafel moesten zitten
waar al verschillende militaire politieagenten zaten. Op het
midden van de tafel stond de vlag van Myanmar. We waren
verrast om te zien dat onze tolk, de monnik, aan de tafel met
de politieagenten zat. Kim zat aan mijn rechterzijde en de
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majoor zat tegenover mij. Hij keek me recht in de ogen en
vroeg: "Wat onderneemt u hier en wat doet u in Mandalay?"
Ik antwoordde: "Wij zijn uitgenodigd om te bidden
voor zieke mensen die genezing nodig hebben, en voor
degenen die niet kunnen werken vanwege ziekte. Ze zijn niet
in staat om hun families te voeden. Is dat zo verkeerd?" Ik
sprak verder, "We vragen niet om betaling voor gebed, maar
in plaats daarvan geven we geld aan degenen die in nood zijn.
Is dat zo verkeerd?" Ik vroeg het opnieuw. "We vragen hen
niet, Christen te worden. Wij vragen dat ze de Heere Jezus
verzoeken hen te genezen, want ík kan ze niet genezen, alleen
Hij kan het." Terwijl de majoor naar me bleef kijken, vroeg
ik: “van wie is de vlag?” Ik wees naar de vlag op het midden
van de tafel. Hij wees naar zichzelf en zei "van mij!" Toen zei
ik: "Als ik die vlag zou willen hebben, aan wie zou ik dat dan
moeten vragen?" Hij antwoordde opnieuw "Mij!" "Nou dan,"
zei ik: "dat is hetzelfde met de genezingen! Ik kan niemand
genezen. Alleen de Heer Jezus Christus kan genezen en dat is
waarom ze Hem moeten vragen hen te genezen! "
Terwijl ze allemaal aandachtig luisterden naar wat ik
zei, sprak de Heilige Geest tot mij en herinnerde mij aan de
foto's die ik in mijn rugzak had.
Ik verontschuldigde mij, stond op en pakte mijn
rugzak. Ik haalde er de foto's uit van alle wonderen die de
Heer mij had gegeven; het kruis in de lucht in Cambodja, de
hand van God in Yangon, en de Heilige Drie-Eenheid in
Yangon. Ik zei tegen de majoor, "Kijk, ik zal je mijn God
laten zien, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die de
genezer is." Ik legde de foto's op de tafel, om aan alle
politiemensen te laten zien.
Ze keken naar de foto's voor wat minstens 10 tot 15
minuten moet zijn geweest, nadat ik hen had uitgelegd wat
elke foto vertegenwoordigde. Ze keken met verwondering
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naar de foto's. Toen draaide de majoor zich naar me, hij keek
me aan en zei: "Het spijt me. Mijn verontschuldigingen. U
kunt beiden gaan." Daarna gaf hij ons onze paspoorten terug.
Toen we vertrokken, zei de monnik tegen de majoor, "Als je
vrouw ooit ziek wordt, zullen we terugkomen en voor haar
bidden." Het was de wil van de Heer, dat wij over onze God
aan deze mensen zouden getuigen, zodat ook zij een kans op
verlossing krijgen.
Terug in het hotel, realiseerden Kim en ik ons dat de
monnik ons had misleid. Hij was naar de politie gegaan en
had hen over ons verteld en hij wist dat onze chauffeur een
spion van de regering was. Uiteindelijk had hij zich er slecht
over gevoeld dat hij ons verraden had.

De volgende dag, terwijl Kim en ik ontbeten voor ons
vertrek naar Yangon, kwam de monnik en vroeg hij ons, of hij
ons zou kunnen vergezellen naar de luchthaven. Hij zat naast
de chauffeur in de voorste stoel van de auto. Ik zei tegen hem:
'Ik begrijp niet waarom de politie achter ons aankwam. Wij
hadden niets verkeerd gedaan!" De bestuurder antwoordde
toen: "Hier in Myanmar, is de monnik nummer één. Politie is
nummer twee,” wat betekent dat monniken in Myanmar hoog
in aanzien staan en zij de oren van de regering zijn. Dit is
waarschijnlijk waarom wij opgepakt waren, want de monnik
had tegen de politie gesproken over ons werk. De monnik
reageerde schuldbewust, en zei: "Alleen de jonge monniken,
niet de oudere." Het leek alsof hij spijt had en het wilde
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goedmaken door bij ons te blijven op de luchthaven. Hij
zorgde ervoor, dat daar alles goed met ons ging en we zonder
problemen door de douane kwamen.
Eenmaal teruggekomen in ons hotel in Yangon,
Myanmar, belde hij ons nog tweemaal om te vragen terug te
komen, maar de Heer had een andere agenda voor ons. Toen
het woord over ons werk voor de Heer zich verspreidde,
kwamen mensen uit heel Myanmar om te vragen om gebed.
Singapore 2000
In mei 2000 ging ik terug naar Singapore. Kim Tan en
ik waren op het strand van Changi om te kijken naar de
zonsondergang. Nadat de zon was verdwenen, voelde ik
spanning in mijn ogen door het staren naar de zon, zo dacht
ik. Plotseling kwamen er ronde cirkels, donkerblauw en
grijsachtig, naar me toe vanuit de richting waar de zon was
ondergegaan. Zij veranderden in kleinere cirkels en ook de
kleuren veranderden toen ze dichterbij me kwamen. De
buitenste ring werd donker blauw, de volgende ring werd rood
en in het midden van de cirkel bevond zich een helder wit
licht. Ik kon ze bijna aanraken, zo dicht kwamen ze naar me
toe. Telkens als ik mijn hand uitstak om ze aan te raken,
trokken ze weg uit mijn bereik, alsof ze een spel met mij
speelden. Dit ging zo door, gedurende 10 of 15 minuten. Ik
riep Kim en zei: "Hey kijk! De cirkels spelen een spel met mij
en ze zijn mooi!" Tot mijn teleurstelling kon Kim ze niet zien,
hoe hard ze ook probeerde. Ik veronderstel dat ze alleen voor
mij waren bedoeld.
Een paar maanden later, toen ik op missie in Myanmar
was, sprak over dit fenomeen met mijn vriend, Dr. Johnny
Maung Latt. Hij vertelde me dat het engeltjes waren en dat
engeltjes speels zijn. Wat een leuke ervaring!
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Arizona
Na de missie in Myanmar vlogen Kim en ik terug naar
mijn huis in de Verenigde Staten. Op een dag kreeg ik een
telefoontje van een zuster in Christus, die me uitnodigde om
te bidden voor de zieken in Arizona.
We vlogen naar Arizona en kwamen op een
zinderende zomerdag aan bij het huis van onze gastheer. Het
was zo heet, dat een vogeltje van het dak van de garage viel,
op de oprit van cement. Een familielid van mijn gastheer
pakte de dode vogel op en liep het huis in, waar ik aan het
bidden was voor de zieken. Hij gaf de vogel in mijn handen
terwijl anderen toekeken. Toen ik de vogel in mijn beide
handen hield, begonnen haar ogen langzaam te openen en
rond te rollen, te sluiten en opnieuw te openen. Vervolgens
opende langzaam zijn snavel, sloot weer, opende en sloot
weer. Daarna voelde ik een golf van energie door mijn
handen, zoals de trilling van een kleine motor. Plotseling
voelde ik iets warm in mijn handen. Toen ik ze opende, zag ik
dat de vogel had gepoept. Kort daarna begon de vogel zijn
vleugels te klapperen en probeerde weg te vliegen, dus we
namen hem naar buiten en lieten hem gaan. Ik besefte later
dat de energie die ik voelde, de Heilige Geest was, die via mij
werkte.
Terug in Singapore 2000
Toen Kim Tan en ik terugkeerden naar Singapore later
dat jaar, vroeg mevrouw Chee of we naar de Filippijnen
zouden kunnen gaan, voor een bezoek aan haar broer en een
vriendin van haar die een non was. Ze zei, dat als wij er
waren, we ook het werk van de Heer konden doen. Manilla,
de hoofdstad van de Filippijnen is een bruisende plaats en vol
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leven. We waren enthousiast om er met ons werk te beginnen.
We kwamen in Manilla en verlieten de stad voor een
bezoek aan de non in het klooster. Het was rond de middag
toen we aankwamen. De non nodigde ons uit om samen met
haar en de andere zusters te lunchen. Een van de nonnen was
laat en zij verontschuldigde zich, ze had een klas bijgewoond.
Toen ik haar vroeg, wat voor cursus ze deed, antwoordde ze
enthousiast, "Ik volg een klas over hoe te genezen door de
kracht van de zon!" Ik viel bijna uit mijn stoel en probeerde
met Gods hulp weer tot mijzelf te komen. Daarna probeerde
ik haar uit te leggen dat slechts de Heer de gave van het
genezen kan geven en dat je het niet kan kopen, leren, of het
van de zon kan krijgen, of waar dan ook. Je kunt proberen om
de Heer te vragen om die gave, maar het betekent niet dat hij
je ermee zal zegenen. (1 Cor.12:11) Doch dit alles werkt door
een en dezelfde geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt,
gelijk Hij wil. Ik stopte met te proberen het haar uit te leggen,
want onze inzichten lagen te ver uiteen. Ik dring er bij een
ieder die dit boek leest op aan, de geesten eerst te
onderzoeken voordat je toestaat dat iemand voor je tot hun
bidt. (Johannes 4:1) Geliefden, vertrouwt niet iedere geest,
maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse
profeten zijn in de wereld uitgegaan. Daarna gingen we naar
de kerk om de priester te ontmoeten. Wij mochten in een
aparte kamer achter de kerk bidden voor genezing voor zijn
parochianen.
Op een dag, toen we door een groot winkelcentrum in
Manilla liepen, merkten we dat de Katholieke kerk bezig was
een plaats op te zetten, om een grote mis te houden middenin
het winkelcentrum. Ik was verrast om te zien dat vier grote
palen werden opgezet als afgrenzing en bovenop elke paal
stond een afbeelding van de zon. Dit deed me denken aan de
non met wie ik eerder had gesproken, die dacht dat ze kan
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leren te genezen door de kracht van de zon.
Ik dacht bij mezelf, hoe triest het is dat velen zijn weg
gedwaald van het woord van God. Het tweede gebod luidt,
"Gij zult geen andere goden hebben” dus waarom zijn ze op
zoek naar de zon om te genezen en hangen ze hun idolen op in
hun kerk? Ik draaide me om naar mevrouw Chee en Kim en
vroeg of ze wisten waarom deze open kerk werd gebouwd in
het midden van het winkelcentrum. Ze vertelden me, dat de
kerk het makkelijker wilde maken voor de mensen om de mis
te bezoeken.
California 2001
Mijn buurvrouw Anne Branton, die onlangs van een
familievakantie in Mexico terugkeerde, had een cadeautje
voor me meegebracht! Het was het hoofd van de Heer,
gemaakt van grijze klei. Ik bevestigde het aan het witte hek in
de voortuin van mijn
huis. Op een dag was
er zo'n sterke wind,
dat het beeld op de
grond viel en in
tweeën brak. Ik
lijmde het aan elkaar
en hing het terug op
het hek. Een paar
jaar later, merkte ik
dat de kroon van
doornen
op
het
hoofd van de Heer
scheen als goud, maar het was niet van goud, brons of koper.
Er zat geen elk metaal in, toen ik het twee jaar geleden
repareerde. Ik had geen idee wat het zou kunnen zijn, dus ik
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besloot er een foto van te nemen. Een bezoeker, die bij me
verbleef,
heeft
vervolgens een foto
van mij naast het
beeldje
van
klei
gemaakt. Toen de
foto’s
ontwikkeld
waren, kon je zien dat
daarop
Zijn
doornenkroon scheen
als goud op de foto
die ik nam. De ogen
kijken recht naar
voren. De foto die
mijn gast nam, laat
zien dat, terwijl ik
naar de figuur van
klei keek, Zijn ogen
van richting waren
veranderd en Hij leek
nu naar mij te kijken.
Toen ik de foto’s aan
Anne liet zien, zei ze
"Ik krijg de kriebels
van je!" De kleifiguur bleef veranderen, naarmate de tijd
verstreek. Vandaag lijkt de figuur te bloeden uit de kroon,
ogen en mond. Of het de elementen zijn, die deze
transformatie veroorzaken, of het een ander fenomeen is,
zullen we nooit weten. Ik denk dat dit Gods constante
herinnering voor mij is, voor alle leed dat hij heeft geleden en
doorstaan voor de mensheid. Dat Hij leed, stierf, is opgestaan
en terugkomt voor ons!
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Port Orchard/Guam Missie mei 2002
We werden uitgenodigd om naar Port Orchard, Washington,
te komen om te bidden voor de zieken. Er was een jonge man
die HIV had en de Heer heeft hem volledig genezen. Zijn
moeder belde me op Paaszondag om me te vertellen dat de
artsen het virus niet meer in zijn bloed konden vinden. Ze
bedankte me voor mijn gebeden en gaf de eer aan God.
Er was ook een vrouw die bedlegerig was en volledig
verlamd door een slechte rug. De kinderen van de vrouw
hadden haar regelmatig gesmeekt om voor genezing de hulp

van de Heer te zoeken en om naar de gebedsbijeenkomst te
komen. Uiteindelijk stemde ze ermee in. Haar man legde haar
op de bank, en ik bad tot de Heere voor haar genezing. Ze
daalde in de geest en toen ze haar ogen opende, zei ik haar om
op te staan van de bank in Jezus naam. Ze stond op en was
volledig genezen. Haar kinderen en haar man waren verbaasd
en keken me met tranen van vreugde aan. Ze verspreidde het
nieuws over haar genezing bij haar familie in Guam. Maanden
later, werden mevrouw Chee, Kim en ik uitgenodigd om in
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Guam te bidden voor genezing.
Guam is een prachtig eiland en heeft de meest
prachtige zonsondergangen. Iedere avond als we terug
kwamen van ons werk, keken we naar de zonsondergang
vanaf ons balkon in het hotel. Mevrouw Chee, Kim en ik
spraken dan over de boodschap van de Heer, en de genezing
van de zieken door de macht van de Heilige Geest. De
mensen zijn zeer vriendelijk, gastvrij, en hadden het nodig om
de boodschap te horen dat Hij onze redding is en om zich te
bekeren omdat Zijn komst nabij is.
Veal Toc, Cambodia 2002
Na een afmattend vier
uur durende reis, met tropische
stormen en modderige wegen,
zijn we eindelijk aangekomen
in Veal Toc. Mevrouw Chee,
Kim en ik werden vergezeld
door Pastor Imm, die aan ons
door
Pastor
Vibol
uit
Cambodja was geïntroduceerd.
Ik had Pastor Vibol enkele
maanden eerder in Singapore
ontmoet. Hij had aan zijn
congregatie bekend gemaakt
dat ik zou komen om te bidden
voor de zieken. De mensen
wachtten in een klein gebouw onderaan een heuvel toen we
aankwamen.
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Het regende zo hard, dat het onmogelijk voor ons was,
om onze bestemming te bereiken. Het kleine gebouw waar de

mensen wachtten was ondergestroomd; in feite stond het hele
gebied onder water. De mensen waadden door het water naar
hogere grond waar we op hen stonden te wachten. De pastor
probeerde een andere locatie voor ons allen te vinden. Door
de genade van
God, werd ons
toestemming
gegeven door de
leider van het
dorp
om
het
schoolgebouw te
gebruiken. God is
fantastisch!
Na
deze
ervaring
bespraken
mevrouw Chee en
ik de mogelijkheid van aankoop van een stuk hogere grond
voor de bouw van een eenvoudige kerk voor Gods mensen.
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Na een lang gesprek met de pastor waren we in staat een mooi
stuk grond voor de bouw te kopen.
Op ons volgende bezoek aan Cambodja, waren we
verrast en bewogen, om te zien dat ze een steen hadden
gemaakt waarop was te lezen "dit land is gedoneerd door
White Stones Evangelistic Ministry". Jaren later, werd de kerk
veranderd in een weeshuis dat tot op de dag van vandaag
bestaat. Andere organisaties hebben bijgedragen in de
uitbreiding van de voorzieningen, een
brug,
badkamers
en
diverse
gebouwen werden toegevoegd. Het is
nu een weeshuis onder toezicht van
"Saylan" de pastoorsvrouw, die een
lieve zuster in Christus is en harde
werker voor de Heer is.
Tijdens een van onze
hernieuwde bezoeken gaf ze me een
staf die eruit zag als een slang,
omwonden rond een tak. Vroeger
werd zo een symbolische staf
gehanteerd door genezers en tot op
vandaag staat het symbool voor
genezing en medicijnen. Ze vertelde
me dat de staf als tak was gegroeid op
het land dat wij hadden geschonken
aan de kerk.
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Yangon, Myanmar 2004
We waren bijeen in
het huis van één van de
ouderlingen van de kerk om te
bidden voor de zieken, toen
een Boeddhistische monnik
vanaf de straat binnen kwam
lopen. Hij was ziek en had
gehoord over genezingen door
de Heer en wilde genezen
worden. Pastor Johnny begon
met hem te praten over Jezus.
Terwijl hij sprak, liet hij hem
de foto's zien, die ik enkele
jaren geleden had genomen in
de Pastor Johnny Baptist
Church. De monnik luisterde
aandachtig naar de toelichting
bij de foto's van het Kruis in
de hemel en de hand van God.
Toen vroeg hij de Heer Jezus
Christus om hem te genezen.
Toen ik mijn handen op hem
legde, daalde hij in de geest en
lag voor een zeer lange tijd op
de vloer. Toen hij zijn ogen
opende, vroeg Pastor Johnny
wat hij had ervaren. Hij zei:
"Ik zag de Christelijke kerk in
het dorp waar ik opgroeide. Ik
denk dat het een boodschap
van God was om tot het
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Christendom
te
komen. De Heer
heeft mij volledig
genezen."
Hij
begon de Heer te
loven.
Toen we
terug naar huis
gingen van onze
missie, waren de foto's ontwikkeld. We bemerkten een licht in
de vorm van een kruis op de muur boven het hoofd van de
monnik toen hij op de vloer in de geest lag. Het is mogelijk
dat God hem richting gaf en hem uitnodigde om tot de kerk te
komen.
Tsunami in Chennai, India 2005
Een zuster in Christus uit Singapore introduceerde ons
bij een pastor in India. Hij nodigde ons uit om komen bidden
voor
zijn
congregatie
die
was
getroffen door
de tsunami in
2005, die meer
dan 100.000
mensen heeft
gedood.
De
plek was totaal
verwoest. Hele steden waren vernietigd; mensen hadden geen
voedsel en drinkwater meer. Mijn sponsor de heer Lee Soon
Teck, die destijds zaken deed in India, droeg bij aan de
inspanningen om voedsel en voorraden te brengen naar
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degenen die waren getroffen door de tsunami. De pastor nam
ons mee naar verschillende dorpen waar de Heer de zieken
genas en demonen uitdreef. Op een dag stelde de pastor ons

voor, dat we zouden evangeliseren in een gebied dat hij nooit
eerder bezocht vanwege de oppositie tegen het Christendom.
Het dorp was vol ongelovigen, onderdrukte mensen en
beoefenaars van duistere
kunsten.
We
hadden
afgesproken om te gaan. Bij
aankomst ontmoetten we een
oudere man, die buiten in zijn
voortuin zat en die de leider
van het dorp leek te zijn. De
pastor liep naar hem toe en
begon hem te vertellen dat
Jezus kan genezen. Nadat hij
dit alles had gehoord, wilde
hij onmiddellijk dat voor hem
zou worden gebeden. Hij had
problemen met horen en werd
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meteen door de Heer genezen. Verbaasd nam hij ons mee in
zijn hut om te bidden voor een jonge man en de Heer genas
ook hem. Nadat de jonge man was genezen, verspreidde het
nieuws zich en alle dorpsbewoners die gebed nodig hadden,
kwamen uit hun hutten naar ons toe. De leider van het dorp
gebood dat stoelen zouden worden neergezet aan weerszijden
van de straat. We liepen de straat op en neer om te bidden
voor elke persoon en onze geweldige Heer genas hen allemaal
voor hun geloof. De kleine kinderen waar geraakt door de
Heilige Geest en zakten neer in de straat waar ze stonden. Het
was een heel bijzonder gezicht!
Cambodja 2005
Gedurende
acht jaar bleef ik de
Heer
vragen
wanneer Hij ons zou
toestaan terug te
gaan naar Vietnam,
maar Hij was stil.
Toen op een dag,
terwijl we bezig
waren met Gods
werk in Cambodja,
Pastor Vibol mij
benaderde en mij
vroeg,
"zuster
Renate, dit werk van
de Heer is nodig in
Vietnam. Gaat U er
naartoe?" Hij zei
vervolgens "Ik zal u ophalen bij de luchthaven en u laten
79

kennismaken met Pastor Vihn." Volledig verbaasd en
opgewonden door de uitnodiging, antwoordde ik: "natuurlijk
zal ik dat doen!" Dit was het antwoord op mijn gebeden! Ik
vertelde hem dat ik acht jaar lang na ons eerste bezoek had
gebeden tot de Heer om goedkeuring te krijgen terug te gaan
naar Vietnam.
Evangelisatie is illegaal in Vietnam en degenen die
buiten de wet prediken worden vervolgd, dus het merendeel
van onze werkzaamheden werd ondergronds gedaan. Als we
een dorp bezochten, moesten we ervoor zorgen dat er geen
politie aanwezig zou zijn. Als ze daar waren, moesten we
buiten het dorp wachten, totdat we bevestiging kregen dat de
kust veilig was.
Op een dag werden we
bezocht door twee mannen op
motorfietsen terwijl we getuigenis
deden van Gods boodschap en baden
voor de zieken. De motorrijders
waren terughoudend om binnen te
komen. Niet beseffende dat ze
undercover politieagenten waren,
nodigden we ze naar binnen. Toen
ze alle mensen in de geest op de
vloer zagen liggen, werden ze bang.
Zij stapten op hun motorfietsen en
verlieten ons in haast. Na ons
vertrek, zo hoorden we, was de
politie teruggekomen en had
degenen voor wie gebeden was, een paar dagen in bewaring
gehouden.
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Soms, wanneer we andere dorpen bezochten, moesten
we naar de rand van het dorp rijden, waar motorrijders op ons
zouden staan wachten. We stapten dan achterop de motorfiets
en verborgen onze gezichten, zodat niemand ons als
buitenstaander zou herkennen. Het was een zeer aangrijpende
ervaring, maar nog waren we niet bang omdat we wisten dat

de Heer over ons zou waken. We kwamen in een dorp, waar
veel mensen waren aangekomen uit verre oorden. Er was een
jong meisje in haar late tienerjaren die het gebouw in moest
worden gedragen waar we werkten. Ze was niet in staat om te
lopen of haar knieën te buigen. Ze kon met haar benen alleen
gestrekt zitten door een defect vanaf de geboorte. Ze moest
naar een stoel worden gedragen, waar ik comfortabel voor
haar kon bidden. Ze was de laatste, voor wie ik bad die dag,
omdat ik wist dat zij de meeste tijd en aandacht nodig had.
Nadat ze de Heer vroeg om haar te genezen, begon ik te
bidden voor haar en zij daalde onmiddellijk in de geest. Toen
ze eindelijk haar ogen opende, zei ik haar op te staan in Jezus
naam. Aanvankelijk was het een beetje moeilijk, maar toen ze
meer vertrouwen kreeg, had ze geen probleem op haar twee
81

voeten te staan. Toen zei ik haar om te lopen in Jezus naam.
Nadat ze een paar stappen genomen had, merkte ik dat ze niet
recht op haar
benen stond en
dat haar knieën
gebogen waren.
Tot
mijn
verbazing
realiseerde ik me,
dat haar beide
knieën aan de
achterkant
van
haar benen zaten, in plaats van de voorzijde. Dat was de reden
waarom ze niet kon staan of lopen. Haar knieën waren
omgekeerd. Wij begonnen allemaal God te prijzen, die haar
voor het eerst in haar leven had laten staan en een paar
stappen had laten lopen. Ik vertelde haar om elke dag te
blijven lopen, zodat ze de spieren die ze nooit had gebruikt
kon oefenen. Alle mensen die aanwezig waren en getuige
geweest van dit wonder loofden de Heer. De Heer had
iedereen volgens hun geloof genezen die dag. Loof de heer!
Vietnam 2005
Via Pastor
Vihn waren we
uitgenodigd
om
Gods woord te
prediken in een
kerk gelegen buiten
de hoofdstad Ho
Chi Minh. Pastor
Vihn had de boodschap van onze werkzaamheden bekend
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gemaakt aan zijn collega predikanten in Vietnam en zij waren
enthousiast ons te ontvangen. De kerk was vol met gelovigen
en bezoekers uit
Rusland.
De
pastoor van de
kerk, die had
gestudeerd
in
Rusland, trad op
als de vertaler
voor de Russische
bezoekers. Nadat
ik
Gods
boodschap
had
verkondigd en ik
begon te bidden
voor de zieken,
kwam een jonge
man in de twintig,
die was geboren
met een gedraaide
rechterarm.
Hij
zakte op de vloer
door de macht van
de Heilige Geest.
Alle
gelovigen
kwamen
naar
voren om te zien
wat er gaande was
en verzamelden zich om hem heen. Ze zagen met verbazing
dat de heilige Geest zijn arm had rechtgetrokken terwijl hij op
de vloer lag. Het was echt een geweldig gezicht. Na afloop
hief hij zijn hand op en dankte hij onze Heer. Toen zij
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getuigen waren geweest van de genezende kracht van God,
kwamen de Russische bezoekers naar voren om zegening.
We werkten in Vietnam van 2005 tot 2010. We hebben
Gods boodschap verkondigd en gebeden voor de zieken in
vele regio's in Noord- en Zuid-Vietnam.
Laos Missie 2005
Pastor Vibol, uit Cambodja, die acht jaar geleden door
de Heer is gebruikt voor het openen van de deur voor ons naar
Vietnam, werd nu gebruikt om ons naar Laos te brengen.
Hij wilde ons introduceren bij een pastor die hij had ontmoet
op een conferentie die hij had bijgewoond. Laos is een
communistisch land net als Vietnam. De kerken worden er
gecontroleerd door de regering. Het is er in strijd met de wet
om te evangeliseren.
Pastor Vibol wilde ons voorstellen aan een senior
pastor die verantwoordelijk was voor alle predikanten in Laos.
Hij vertelde ons dat hij een zeer hoog geplaatste pastor was,
wat het moeilijk voor ons maakte een afspraak met hem te
maken. Hij had hem zelf maar één keer ontmoet en hij was
niet zeker of hij ons zou willen ontmoeten. Niet wetende of
we welkom zouden zijn, vertrouwden we op de Heer en we
boekten een vlucht naar Laos.
Meteen na onze aankomst in Laos checkten we in bij
een hotel en probeerden we erachter te komen hoe we in
contact konden komen met de senior pastor. Al zijn
gesprekken werden zorgvuldig gescreend en slechts een select
groepje was in staat om met hem te spreken of om een
afspraak te maken. Hij was niet zomaar voor iedereen
beschikbaar.
Toen Pastor Vibol de telefoon pakte om te bellen met
de senior pastor, begonnen wij allen te bidden. We wisten niet
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of het hem zou worden toegestaan om met hem te spreken.
We wachtten gespannen af wat er zou gebeuren. Vervolgens
tot ieders verrassing, werd zijn oproep doorverbonden. We
waren dolblij! Pastor Vibol had een afspraak in zijn kantoor
geregeld om drie uur die dag, om hem en zijn geassocieerde
pastors te ontmoeten. Wij waren opgetogen over de
bijeenkomst en we gaven alle glorie aan God.
Er waren geen taxi's beschikbaar, alleen kleine
vrachtwagens met aan de zijden zitbanken met rugleuning. Er
was geen dak, een
canvas
doek
beschermde
ons
tegen het weer. De
wegen waren in een
verschrikkelijke
staat, veel kuilen,
waardoor
de
rit
uiterst hobbelig en
ongemakkelijk was.
Toen
we
aankwamen, werden
we geïntroduceerd bij
de senior pastor, Rev. Dr. Khampone, die ons op zijn beurt
introduceerde bij al zijn geassocieerde pastors. Na de
introductie begon ik Gods boodschap te delen met iedereen.
Ze waren allemaal verbaasd toen ik hen de foto's toonde van
de wonderen, die ik van de Heer had gekregen en ze nodigden
ons uit om terug te komen om hun avonddienst bij te wonen.
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Ik kreeg te horen dat er in de kerk die avond ongeveer
drie of vierhonderd mensen zouden zijn, mogelijk de hele
Christelijke bevolking in Laos. Na beëindiging van de dienst

introduceerde Rev. Dr. Khampone me aan zijn congregatie. Ik
deelde Gods boodschap over berouw en toonden hun de
wonderlijke foto's die de
Heer mij had gegeven.
Toen ik het podium
verliet,
stonden
de
mensen op uit hun stoel
en ze snelden naar het
gangpad, dat gevuld
werd vanaf het podium
tot aan de voordeur van
de kerk. Ik zei tegen hen
om hun handen hoog te houden en te vragen om Gods zegen.
Plotseling vielen ze tezamen door de macht van de Heilige
Geest tegelijkertijd overal elkaar in de geest. De Heer had alle
mensen die avond volgens hun geloof genezen. Loof de heer!
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Myanmar Exorcisme
Tijdens een missie in Myanmar ontmoetten we een
pastor die voor gebed was gekomen.
Zijn vrouw vertelde ons dat hij zich
gewelddadig gedragen had en dat hij
niet meer de man was, die zij ooit
gekend had. Toen ik voor hem bad,
zakte de man op de vloer. Hij boog
zich vervolgens voorover en begon op
zijn knieën heen en weer te zwaaien.
Hij kroop naar de zijdeur van de kerk,
waar hij overgaf. Daarna begon hij te
huilen, hief zijn handen
omhoog in de lucht, en
prees de Heer die hem
volledig had genezen.
Hij deed de gelofte aan
zichzelf dat hij zijn werk
voor de Heer zou
hervatten. Eén van de
parochianen die was
genezen, was op weg van
de kerk naar huis toen ze
een vrouw ontmoette, die
samen met haar dochter
op straat bedelde. Haar
handen en benen waren
kreupel en ze kon niet staan of lopen. Ze was 48 jaar oud en
haar man was jaren geleden overleden. De vrouw uit de kerk
was zo opgewonden over haar genezing, dat ze haar verhaal
vertelde aan de kreupele vrouw en zei dat ze ook naar de kerk
in het dorp moest gaan waar velen genezen waren. De arme
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vrouw was niet in staat om te lopen
maar was wanhopig om genezen te
worden. Haar geloof en wanhoop
waren zo groot, dat ze een stok
gebruikte om zich door het dorp te
slepen. Met de hulp van haar
vijfjarige dochter lukte het haar de
kerk te bereiken.
Toen zij eindelijk bij de
kerk kwam, pakten de pastors haar
op en zetten haar in een stoel. Nadat
ze de Heer had gevraagd haar te
genezen, legde ik mijn handen op
haar en daalde zij in de geest. Toen
ze haar ogen opende, zei ik haar op
te staan en te lopen in Jezus naam,
en zonder aarzelen stond zij op en
begon ze zonder enige hulp te lopen.
Terwijl alle parochianen opkeken
van verbazing, bleef ze lopen, alsof
ze nooit verlamd was geweest. Ik zei
haar toen, de handen omhoog te
houden en de Heer te loven en toen
ze dat deed waren haar kreupele
handen beide volledig
rechtgetrokken. Iedereen
in de kerk was verbaasd
en prees de Heer voor dit
wonder. Haar vijf jaar
oude dochter was getuige
van
haar
moeders
genezing
en
was
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sprakeloos van ontzag. Daarna startten we een inzameling in
de kerk en gaven al het geld aan de vrouw en haar dochter.
(Matt. 9:22) Jezus draaide en haar zag. "Houd moed,
dochter," zei Hij, "uw geloof heeft u genezen." En de vrouw
was op dat moment genezen.
Een Doofstomme Jongen, Yangon, Myanmar
We waren op weg om te bidden voor een pastor die in
een ziekenhuis in Yangon was. We hadden geen idee dat we
werden gevolgd door een vrouwelijke arts, die getuige was
geweest van alle wonderen die de Heer had verricht in de kerk
in Yangon.
Toen we aankwamen, kwam de vrouw achter me aan
lopen en klopte me op mijn schouder. Ze smeekte me om te
bidden voor haar elf jaar oude neefje, dat vanaf zijn geboorte
doof en stom was. Ze vertelde me dat ze arts was en hem naar
de beste artsen in Myanmar had gebracht, maar er was niets
dat zij konden doen. Ik vertelde haar dat alleen Jezus kan
genezen en vroeg haar om hem in een stoel te helpen. Toen zij
en zijn moeder de Heer vroegen de jongen te genezen,
bedekte ik zijn oren met mijn handen. Hij daalde in de geest
en toen hij later zijn ogen opende keek hij naar me, wees naar
zijn oren, glimlachte en gaf mij de twee "duimen omhoog". Ik
zei hem te zeggen: "Jezus" en hij zei: "Jezus." Toen vroeg ik
hem te zeggen, "Dank U, Jezus" en hij deed dat. Het was goed
verstaanbaar voor me. Zijn moeder en zijn tante waren in
tranen en gaven de glorie aan God! Hij was één van de vele
doofstommen die de Heer had genezen gedurende mijn
missies.
Zes maanden later gingen we terug naar Yangon. Ik
belde de arts om te vragen hoe haar neef het maakte. Ze klonk
erg blij en opgewonden vertelde ze dat het prima met hem
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ging. Hij ging nu naar een logopedist om zijn spraak te
perfectioneren. Ik was zo blij voor het gezin en ik dankte de
Heer.
Het Werk in Inlay, Myanmar
Kathy Neo,
één van onze zusters
in
Christus
uit
Myanmar verbleef
meer dan een jaar in
Inlay, om de mensen
te motiveren, maar
zonder succes. Ze
vroeg of wij met
haar
Gods
boodschap zouden
willen brengen en
bidden voor de
zieken. Ze had een
bijeenkomst
geregeld bij een
familie thuis, waar
ze
eerder
had
verbleven. Inlay is
een dorp waar alle
huizen letterlijk op
het
water
zijn
gebouwd. De enige
manier om door het
dorp te gaan, is
over
de
waterwegen. Het
was een mooi
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gezicht om te zien hoe alle mensen in hun kleine boten van de
ene plaats naar de andere gaan. Ze kweken zelfs voedsel op
het water. De
dorpelingen zijn
voornamelijk nietChristelijk.
Het
gastgezin had alle
buren uitgenodigd
om
naar
de
bijeenkomst
te
komen. Toen ze
daar aangekomen
waren en op de
grond zaten, begon
ik
Gods
boodschap
te
verkondigen. Toen
ik mijn foto's liet
zien aan de groep,
was Carenza, die
met Kathy werkt, de vertaalster.
Ik kon aan de uitdrukking op
hun gezicht zien, dat ze
verbaasd waren over wat ze
gezien hadden. Ze begonnen
mij allemaal om gebed te
vragen en ze konden niet op
hun beurt wachten. Toen elk
van hen werd genezen volgens
hun geloof, wist ik dat ze de
boodschap die ik met hen had
gedeeld hadden aanvaard. Ze
gingen terug naar hun huizen en
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ze verspreidden het nieuws over hun genezingen.
De gastvrouw kwam naar me en vroeg me om gebed.
Terwijl ik voor haar aan het bidden was, werd het duidelijk
dat ze bezeten was. Ze viel op de vloer en kronkelde rond toen
de demon zich begon te manifesteren. Nadat enige tijd was
verstreken, werd ze volledig verlost door de Heer en we gaven
Hem alle glorie.
Later hoorde ik dat Kathy na onze missie nogmaals
was teruggekeerd naar Inlay, en dat sommige van de mensen
voor wie we hadden gebeden, onze Heer Jezus Christus
werkelijk hadden aanvaard! Halleluja!
Onze geweldige God!
Tijdens één van mijn vele reizen naar Singapore ging
ik naar mevrouw Chee en haar familie. Ik liep op de veranda
en zag aan de rechterkant een aquarium. Ik was benieuwd te
zien wat soort vissen erin zaten. Ik zag dat één van de vissen
door het water ploeterde. Mijnheer Chee kwam naar me toe en
vertelde me dat die vis dood ging. Uit nieuwsgierigheid ging
ik met mijn hand in het water en raakte ik de vis. Hij zwom
onmiddellijk weg en was volledig nieuw leven ingeblazen. Ik
was blij te zien dat de Heer zelfs een vis geneest. Mijnheer
Chee was sprakeloos en grinnikte verbaasd. Maanden later
kwam ik terug en zag ik dat de vis nog in leven was! Prijs de
heer!
Bianca De Hond
Ik werd gebeld door een lieve broeder in Christus om
te komen bidden voor zijn kleindochters hond, Bianca, die
verlamd was vanaf haar middel naar beneden. Toen ik bij het
huis arriveerde en de cocker spaniël zag, voelde ik me droevig
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voor haar. Ze was niet in staat het onderste deel van haar
lichaam onder controle te houden, waardoor ze niet kon lopen.
Ook had ze geen controle
over haar blaas en haar
darmen, zodat ze in haar
eigen vuil lag. Ze moest
voortdurend
worden
schoon gemaakt. Het was
een zeer droevig gezicht,
en ik bad dat de Heer haar
zou genezen. Ze was al
naar de dierenarts geweest,
maar hij had haar niet
kunnen helpen. Ik legde
mijn handen op het
onderste deel van haar lichaam en begon te bidden tot de
Heer. Haar staart begon te bewegen en op dat moment
realiseerde ik me, dat de Heer was begonnen om de zenuwen
in het onderste deel van haar lichaam te genezen. Met onze
hulp was ze in staat om op haar vier poten te staan. Ze kon
niet zelf opstaan, maar zodra ze stond kon ze alleen staan.
Prijs God!
De volgende dag kreeg ik te horen dat de toestand van
Bianca aanzienlijk was verbeterd en dat ze sterker leek te
worden. Ik werd gevraagd nog één keer voor haar te bidden
voordat ik terug ging naar de Verenigde Staten.
Bij mijn aankomst thuis liep ik naar de voordeur en
zag ik het lichtje op mijn antwoordapparaat knipperen. De
eigenares van Bianca had het bericht achtergelaten dat haar
hond volledig was genezen. Ik belde haar terug om met haar
te spreken en ze was zo opgewonden en ze was de Heer zo
dankbaar! Een paar weken later kreeg ik een wenskaart in
mijn post met haar getuigenis:
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“Groeten uit Singapore! Wij hopen dat deze brief U
goed bereikt. Wij willen U bij deze gelegenheid nogmaals
danken voor de zegen, die u in ons leven bent, en het mogelijk
maakte dat Jezus via u heeft gewerkt, om Bianca en onze
familie de wonderbaarlijke genezing te brengen, waar we God
voor hebben gesmeekt. We zijn zo dankbaar dat Bianca is
genezen en gezegend met niet alleen de mogelijkheid om te
lopen en bewegen maar de vrijheid en onafhankelijkheid die
haar terug gekomen mobiliteit heeft gegeven aan haar en ons.
Dank u voor de herinnering voor ons om dicht bij Jezus te
blijven!”
De Droom Van 23 januari 2007, God's Boodschap, Deel 1
In mijn droom was ik in een kerk. Ik dacht dat het een
Katholieke kerk was, maar later werd aan mij geopenbaard
dat het een Orthodoxe kerk was. Ik hief mij op uit mijn stoel
en stond in het gangpad tegenover het altaar. Er was een
priester op het podium en hij kwam naar mij toe lopen.
Plotseling begon hij te beven en was hij niet in staat om te
bewegen, alsof hij verlamd was door angst. Toen kwam er een
andere priester, van hogere rang achter het gordijn vandaan en
hij kwam naar mij toe lopen. Hij stopte achter de eerste
priester en was ook niet in staat om te bewegen.
Toen ik mij omdraaide naar de deur, met mijn rug
naar de priesters, zag ik dat ik een witte verzegelde envelop,
opgerold als een papieren rol in mijn rechterhand hield. Om
de ene of de andere reden wist ik dat er gebarsten witte stenen
in zaten, hoewel ik de envelop niet had geopend. Voor mij
stond een hoeveelheid mensen, die iets plakkerigs in hun
handen hadden, zoals plakband. De Heer zei me, de mensen
aan te raken die het plakband vasthielden. Plotseling ging de
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zijdeur van de kerk open en twee mannen, die eruit zagen als
Romeinse soldaten kwamen binnen. Ik had nog steeds de
handen vast van de mensen die in een rij stonden aan de
andere kant van de kerk. De kant van de kerk waar de
Romeinse soldaten binnen kwamen, was bijna leeg. Ze keken
naar ons, maar ze zagen ons niet. Het was alsof ze dwars door
ons heen keken. Ze draaiden zich om en liepen naar buiten.
Toen zag ik dat Mei Lian Tan tegenover het gangpad
van mij mensen op dezelfde manier raakte, als ik dat deed. Ik
was zeer verrast en riep tegen haar, "Hey Mei Lian! Dat kan je
niet doen, weet je!” Ze antwoordde: "maar... maar... ik heb
ook een plakband gekregen, om je te helpen." Ik was erg blij
en zei "Halleluja, loof de Heer," zonder er verder bij stil te
staan. Door de genade van God en in het proces van het
schrijven van dit boek, herlees ik mijn droom, zoals ik deze
had opgeschreven. Ik realiseerde me toen dat Mei Lian
eigenlijk één van de velen was, die via mij door de Heer
aangeraakt moesten worden, in plaats van mensen aan te
raken op de manier waarop ik dat deed. Alles zal worden
onthuld in Gods tijd.

95

De Droom Van 23 januari 2007, God's Boodschap, Deel 2
Terwijl ik probeerde mijn droom te ontcijferen waarin ik Gods bericht aan mij
veronderstelde - herinnerde ik me
dat mijn vader me had verteld dat
mijn grootvader Armeen was en
een Orthodox Christen. Ik
herinnerde me dat vele jaren
eerder mijn ex-man mij een boek
over Armenië had gegeven. Ik
vond het boek en keek op de
omslag. Ik herkende onmiddellijk
het gebouw op de omslag. Ik was
zo opgewonden toen ik besefte
dat het exact hetzelfde gebouw
met de bogen was, waar de Heer
mij op 12 maart 1995 in
de geest naartoe had
genomen! Voor de meer
dan 12 jaar waarin ik de
wereld voor de missies
had bereisd en in alle
landen die ik had
bezocht, had ik gehoopt
om dit gebouw te vinden. Zoals altijd, openbaart de Heer alles
in Zijn eigen tijd en dit was de tijd voor mij om Armenië te
ontdekken! Het was ook de laatste plaats die de Heer me in de
geest had getoond, om daar Zijn werk te doen, voordat ik
terug keerde in mijn lichaam. Dit zou het laatste land moeten
zijn, waar ik zou evangeliseren, het laatste deel van mijn
missie. In geloof en gehoorzaamheid aan de Heer, vloog ik
naar Armenië met Mei Lian Tan. We kenden niemand in
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Armenië, maar we wisten dat de Heer de weg voor ons zou
vrijmaken. We namen een bus-tour en we bezochten het
Genocide
Museum. Het
museum is een
eerbetoon aan
die Christenen,
die door de
Turken werden
vermoord
tijdens
de
genocide van
Armenië.
Er
brandt
een
eeuwig vuur,

buiten in een put, om hen die gestorven zijn te herdenken. De
put is omgeven door een gebogen betonnen muur, ter
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bescherming tegen de elementen. Terwijl ik bad voor mijn
voorouders, is er een foto genomen van mij voor het vuur.
Toen ik de foto zag van de digitale camera, zag ik iets dat zag
eruit zag als een Phoenix die oprijst uit het vuur. Het is
algemeen bekend dat de Phoenix wedergeboorte
vertegenwoordigt. Misschien vertegenwoordigt op de foto het
beeld van de Phoenix die oprijst uit het vuur, de
wedergeboorte van alle de Armeniërs die zijn vermoord. Hun
geesten leven en wachten op de komst van de Heer die een
nieuw lichaam zal geven.
Vroeg in de volgende ochtend, op weg naar het
ontbijt, werd ik begroet door een vrouw die in het hotel
werkte. Ze zei goedemorgen tegen me in het Engels en toen ik
probeerde een gesprek met haar te beginnen zei ze, "Ik spreek
geen Engels". Toen vroeg ze me of ik Duits sprak. Ik zei ja,
opgewonden om een gesprek te beginnen met een lokale
Armeense. Ik wilde meer weten over de mensen en hun
cultuur. Ik wist dat de Heer mij in contact zou brengen met
iemand die me zou kunnen helpen zijn boodschap te
verspreiden in Armenië.
We begonnen te praten in het Duits. De naam van de
vrouw was Anna en zij en haar man leefden in Duitsland. Zij
werkten er tot haar echtgenoot een tragische dood vond bij
een auto-ongeluk. Ze keerde vervolgens met haar drie
kinderen terug naar haar vaderland Armenië, zodat haar
moeder kon helpen met hun opvoeding.
Tijdens ons gesprek vertelde ik Anna dat mijn
grootvader Armeens was en dat zijn naam Galustian was. Ze
werd erg enthousiast en vertelde me dat ook haar schoonzoon
Galustian heet. Ze nodigden ons bij haar thuis uit om verder te
praten. Daar liet ze me het paspoort van haar kleindochter
zien, om te bewijzen dat ze inderdaad dezelfde achternaam
heeft. We hebben haar moeder en haar jongste zoon ontmoet,
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en ik vertelde dat we naar Armenië gekomen waren om Gods
woord te verspreiden en om te bidden voor de zieken. Toen
Anna vernam dat wij er waren om te evangeliseren, belde ze
haar vrienden en familie en nodigde hen uit, om te horen over
Gods boodschap en om voor hun te worden gebeden.
Op dat moment
wist ik nog weinig van
de belangrijke rol, die
zij zou spelen bij het
openen van de deuren
in Armenië, Georgië en
Libanon. Door Anna en
haar familie was ik ook
in
staat
om
de
boodschap in Rusland
te verkondigen. Ik bad
voor
degenen
die
verzochten
om
genezing via Skype. De
missie in Armenië
duurde zeven jaar van 2007 tot 2014. De Heer had Anna
gekozen als mijn gids en om me te helpen met Zijn missie. Zij
en haar familie stelden hun huis voor mij open tijdens mijn
tijd in Armenië. Ze zijn een zegen voor de kerk van God, en
ze zullen altijd dierbaar in mijn hart blijven. De Heer zegene
haar en haar familie!
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Terug in Californië 2009
Toen ik thuiskwam na het wegbrengen van mijn
kleinkinderen naar
school, zag ik mijn
buurvrouw
Anne
aan de overkant van
de straat druk staan
zwaaien met haar
armen om mijn
aandacht te krijgen.
Ik parkeerde mijn
auto zoals zij vroeg
en liep naar de stoep
toen
ze
in
opwinding
schreeuwde, "Kijk,
kijk naar de zijkant
van het huis van uw
buurman!" Ze stak
over en we staarden
beiden naar de
zijkant van het huis. Wat we zagen, leek op twee
samengevoegde cirkels van licht. Binnen elke cirkel bevond
zich een kruis en op elk van de kruisen zat iets, dat eruit zag
als een duifje. We probeerden te achterhalen wat de bron van
het licht was. Anne zocht zorgvuldig, maar kon niets vinden.
Ik vertelde Anne dat het een boodschap was van de Heer. Ik
nam een foto van het verschijnsel, want het verbaasde me.
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Maanden gingen voorbij en het verschijnsel bleef. Op
een dag veranderde het. Er was één grote cirkel met het Kruis
en een beeltenis
van de duifachtige
figuur
erin. Onder die
cirkel waren nog
twee duif-achtige
beeltenissen. Ik
geloof dat de
cirkels
Gods
macht
vertegenwoordig
en; het Kruis,
Jezus; en de duifachtige
beeltenissen, de
Heilige
Geest.
Dus noemde ik
dit verschijnsel
de drie Heilige
Geesten.
Maanden gingen
voorbij
en
opnieuw
veranderden ze.
De cirkel was
veranderd in een
één transparante
rechthoek
met
een andere meer solide rechthoek op de bovenkant en een
kruis op de achtergrond. Hieronder was een cirkel met een
kruis en een "duif". De solide rechthoek had de vorm van een
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open boek, naar ik geloof de Bijbel vertegenwoordigend.
Kort daarna kwamen er nieuwe veranderingen en de
rechthoek was nu een cirkel en de "duif" zag eruit als een
vliegtuig. Er was een kruis achter het vliegtuig!
Op een dag verschenen alle drie beeltenissen
tegelijkertijd. Ik begreep eindelijk wat de Heer me probeerde
te vertellen. Het was om door te gaan met de missie, zelfs als
ik het alleen moest doen. Ik geloof dat deze beelden het
volgende bericht aan mij onthullen:
"Ik ben God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Ik ben deel van de drie Jezus!
Ik ben deel van de drie Heilige Geesten!
Jezus werd gekruisigd, maar is opgestaan en Hij komt terug!
Het is de Bijbel alleen - geen toevoegingen, geen uittreksels,
zegt de Heer, onze God! Ga naar waar Ik je stuur en vertel
Mijn mensen dat we op de laatste pagina’s van de Bijbel zijn,
berouw te tonen en gereed te zijn, omdat Mijn komst zeer
nabij is! Wees niet bang voor waar Ik je naartoe stuur, want
Ik zal altijd bij je zijn!”
Georgië en Armenië 2013.
Ik ging terug naar Armenië in 2013 en verbleef daar
bij Anna. Ze had voor ons geregeld dat we met de auto naar
Georgië zouden reizen en had met haar vrienden aldaar
gecoördineerd dat er een plek voor mensen zou zijn om samen
te komen en voor te bidden. Toen we daar aankwamen, werd
al snel bekend dat we er waren. Er kwamen spoedig mensen
opdagen en voordat we het wisten was het hele huis gevuld
met mensen die genezing nodig hadden.
Een vrouw in de zestig werd door haar dochter in de kamer
geleid omdat ze volledig blind was. Ik hield mijn hand voor
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haar gezicht
en vroeg of ze
mijn hand kon
zien. Ze zei
nee, ze zei dat
ze alleen zwart
kon zien. Ik
zei haar de
Heer te vragen
haar
te
genezen.
Ik
legde
mijn
handen
op
haar
beide
ogen en begon
te bidden. Ik
zei haar, haar
ogen niet te
openen, totdat
ik zou zeggen
dat het goed voor haar was dit te doen. Ze daalde in de geest,
dus ik ging verder met bidden voor anderen. Toen ik terug
kwam, vertelde ik haar, haar ogen langzaam te openen in
Jezus naam. Toen ze dat deed, vertelde ze me dat ze wit zag.
Ik zei haar, haar ogen weer te sluiten en ik wees naar ze, ik zei
"in Jezus naam je bent genezen." Toen ik haar zei om ze
opnieuw te openen, vroeg ik haar wat ze zag. Ze zei dat ze de
schaduwen van mijn hand kon zien. Ik zei haar opnieuw, de
ogen te sluiten in Jezus naam. Toen zei ik haar ze opnieuw te
openen en vroeg ik haar wat ze kon zien. Deze keer vertelde
ze me dat ze mijn gezicht en mijn handen kon zien en hoeveel
vingers ik omhoog hield. Ze zei dat haar gezichtsvermogen
steeds duidelijker en duidelijker werd. Ik toen zei: "Je bent nu
103

volledig genezen in Jezus naam." Ze bleef voortdurend
herhalen, "Ik kan zien, ik kan zien!" Ze was verbaasd en gaf
alle glorie aan God.
Wij gingen terug naar Armenië en kwamen niet eerder
dan rond 00:30 uur aan de grens. Toen we de grens
overstaken, vroeg de chauffeur aan me, of we een extra stop
konden maken. Hij vertelde me dat er mensen waren, die me
daar verwachtten. Blijkbaar had hij een telefoongesprek
gevoerd, terwijl ik bad voor de blinde dame. Ik was verbaasd
en vroeg schertsend, "Slapen Armeniërs ooit?" Wij lachten en
reden naar het huis van zijn vriend. We draaiden een
doodlopende straat in en er was slechts één huis aan het einde
van de straat. Het was een groot en indrukwekkend huis en
Anna vertelde me dat het toebehoorde aan een zeer belangrijk
persoon. Ze was zeer terughoudend in haar beschrijving van
hem, en ik zette haar verder niet onder druk om nadere
informatie. We liepen het enorme huis in en werden
voorgesteld aan een zeer grote, uitgebreide familie. Na deze
inleiding gingen we allemaal naar de familiekamer en
wachtten ze op wat ik hun zou vertellen. Ik begon te vertellen
over Gods boodschap en ik toonde hen de foto's. Toen ik de
foto's liet zien, vroeg ik hen om amen te zeggen. Ze zeiden
allemaal amen, behalve het hoofd van de familie. Toen ik de
foto van de Phoenix in het vuur te voorschijn haalde, richtten
zijn ogen zich op, en ging hij meer rechtop in zijn stoel zitten.
Ik vertelde hen het verhaal van de Phoenix en dat ik geloof
dat het de wedergeboorte vertegenwoordigt van Christelijke
Armeniërs die tijdens de genocide waren vervolgd. Toen ik
hen vroeg amen te zeggen, zei ditmaal ook hij amen. Hij
vroeg me toen om te bidden voor hem, omdat hij moeite had
met ademhalen. Nadat ik voor hem had gebeden, zei hij dat
hij beter kon ademen. Hij dankte de Heer. De rest van de
familie wilde ook gebed voor genezing en zegeningen. Toen
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ik klaar was, gingen we naar de voordeur. Op mijn weg naar
buiten zag ik een jonge man, eind in de twintig, die een
draagverband rond zijn linker schouder droeg. Zijn hand was
opgezwollen en hij kon hem niet buigen, noch kon hij zijn
vingers buigen. Gedroogde, bloedige bandages waren
gewikkeld rond deze hand en zijn onderarm. Ik keek hem aan
en zei hem, het draagverband en de bandages uit te doen in
Jezus naam, wat hij meteen deed. Ik nam vervolgens zijn
gezwollen hand tussen mijn twee handen en de Heer genas
hem volledig. Nu kon hij zijn arm en zijn hand bewegen, en
hij kon nu ook zijn vingers buigen. Hij dankte de Heer Jezus
Christus en ook de anderen deden dat. Ik was blij dat ik Gods
boodschap met hen kon delen.
Ik werd uitgenodigd om op mijn volgende reis naar
Armenië terug te komen voor een bezoek aan de familie. Toen
ik terug kwam, vertelde zijn vrouw me dat ze haar man
voortdurend zag staren naar de foto van de Heere Jezus. Ik
prees God, omdat ik wist dat Hij hem niet alleen lichamelijk,
maar ook geestelijk had genezen.
Armenië 2014
Anna had voor ons een bezoek geregeld aan één van
de dorpen in Armenië. Het huis dat we planden te bezoeken
was erg groot en er zouden veel mensen in wonen. Ik dacht
dat we direct naar de ontmoetingsplaats zouden gaan, maar op
weg naar het huis liepen we door naar een kleiner huis dat er
vlak achter stond.
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We gingen door de deur en werden begroet door een
vrouw in de dertig die in een stoel zat. Haar man en kinderen
stonden naast haar. Ze wachtten gespannen op het gebed voor
haar. Anna legde me uit dat haar beide knieën waren
geopereerd en dat ze al meer dan zes jaar niet meer in staat
was te lopen
of haar huis
te verlaten.
Ik liep naar
haar toe en
vertelde haar
te
ontspannen
en de Heer te
vragen haar
te genezen. Ik begon toen voor haar te bidden en ze daalde
toen in de geest. Toen ze haar ogen opende, zei ik haar mij
aan te kijken en ik zei tegen haar: "In Jezus naam, sta op!"
Zonder aarzeling stond ze op uit haar stoel. Ik zei haar, haar
voeten te verzetten en te lopen in Jezus naam. Ze liep! Met
stromende tranen van vreugde op haar gezicht, dankte ze den
Heer.
Ze was zo dolblij dat ze het wonder wilde delen met
haar vrienden en de mensen in het dorp. Ze waren verbijsterd
en opgetogen haar weer te zien lopen. (Matt. 9:22) Jezus
draaide en zag haar. "Wees gerust, dochter," zei hij, "uw
geloof heeft u genezen." En de vrouw was op dat moment
genezen.
Het verhaal van haar genezing verspreidde zich over
het dorp wat hoop gaf aan anderen die ziek en lijdende waren.
Meer dan tweehonderd mannen, vrouwen en kinderen
kwamen voor gebed die dag en de Heer heeft hen allemaal
volgens hun geloof genezen.
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Epiloog
Gedurende mijn missies genas de Heer vele mensen
niet alleen lichamelijk, maar ook in de geest. In dit boek staat
slechts een klein aantal van de vele werken vermeld, die de
Heer verrichtte door mij sinds 1991. Met Zijn gave aan mij
heeft Hij mij toevertrouwd om Zijn boodschap over de wereld
te verspreiden, volgens Zijn wil, en Zijn mensen te
verzamelen vóór Zijn komst. Ik dank en loof Hem en geef
Hem alle glorie en alle eer. Amen.
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Getuigenis en Dankzegging
Ik, Renate Joenoes-Jurgens, geef dank en lof aan de
Heer Jezus Christus voor het gebruik van Mere Bernardo
Beers, Zuster van de Orde van Ursula en missionaris
gestationeerd in Indonesië gedurende veertig jaar, mij te
introduceren aan de Heer Jezus Christus op de leeftijd van 12.
Ze was een lieve moeder en zuster in Christus, die mij
begeleidde en mijn trouwe vertrouweling bleef voor meer dan
67 jaar. Ze werd naar huis geroepen door de Heer vlak voor
haar 100e verjaardag. Haar werken hier op aarde waren
vervuld. Zij moge eindelijk rusten in vrede na een leven van
werk gewijd aan onze Heer. Ze wordt innig gemist.
Ik dank en loof God ook voor het brengen van Kim
Tan uit Singapore in mijn leven. We ontmoetten elkaar in
Holland in 1989 via goede vrienden en buren van mijn ouders.
Ze werd gekozen door de Heer om mij te helpen Zijn
boodschap van berouw te verspreiden. Kim was een dame,
een vriendin, en een lieve zuster in Christus. Als een
gepensioneerd maatschappelijk werkster had ze voor anderen
altijd een gewillig oor. Ze was vriendelijk, gastvrij, attent en
bereid om iedereen te helpen, ongeacht op welk moment van
de dag. We reisden samen door heel Azië onder Gods
begeleiding en aanwijzing. Ze was een moedige vrouw, en ik
leerde veel van haar ervaringen als een undercover
politieagente.
Ze
deelde
informatie
over
voorzorgsmaatregelen voor veiligheid, die zeer waardevol
voor ons was omdat we veel ondergronds werk deden. Kim en
haar zus Betty Wee, ook een lieve zuster in Christus, zijn nu
door onze Heer naar huis geroepen en worden beide innig
gemist. Ik dank de Heer voor al die jaren dat we in staat
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waren om samen te werken voor Zijn Koninkrijk.
Ik wil de Heer ook danken voor mevouw Chee Keuk
Fong, die ik heb ontmoet in 1994 toen ze naar Kim's huis
kwam om te worden genezen door de Heer. Ze wist toen nog
niet, dat de Heer haar zou gebruiken voor Zijn missie. Ze was
een vrije denker in die tijd, maar de Heer riep haar, en ze werd
een Christen. Mevrouw Chee was het hoofd van het meest
prestigieuze meisjescollege in Singapore. Ze is zeer
gerespecteerd en wordt aardig gevonden door haar collega's
en vrienden. Ze is een taaie dame, heel eerlijk, zaakgericht,
zorgzaam, trouw, en was zeer behulpzaam voor het succes
van de "White Stones Evangelistic Ministry". Ze is ook een
geweldige fotografe. Ik bedank haar voor al haar
inspanningen bij het rangschikken van alle foto's in albums,
voorzien van notities onder de foto's, om te bewijzen wat had
plaatsgevonden tijdens onze vele missies. Ik kan nu deze
ervaringen delen met anderen met behulp van de informatie
die ze aan de foto's verbond. We reisden en bezochten vele
plaatsen samen voor Gods werk. Ik dank ook haar man, de
heer Chee Keng Soon, voor zijn gehoorzaamheid aan de Heer
door zijn vrouw, mevrouw Chee, het reizen met Kim en mij
voor Gods kerk toe te staan. Ik houd van haar hele familie in
Christus, met inbegrip van al haar vele zusters en broeders die
ik heb ontmoet en nooit zal vergeten, en Kong Kong, Mama
en Mako die ons voor zijn gegaan om met onze Heer te zijn!
Ik dank de Heer voor mijn sponsor, de heer Lee Soon
Teck, die de Heer heeft uitgekozen om een essentieel
onderdeel van de "White Stones Evangelistic Ministry" te
zijn. Gehoorzaam aan Gods wil zorgde hij ervoor dat Gods
boodschap werd gehoord in vele landen onder Gods
begeleiding en aanwijzing. Zijn prachtige familie zal altijd
herinnerd worden in mijn gebeden. De Heer moge u zegenen
voor altijd.
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Ik wil de Heer ook danken voor de heer Poh Tiong,
die het transport voor ons verzorgde in veel verschillende
landen. God zegene u en uw gezin.
Ik dank Mei Lian Tan voor al haar hulp, en ik bid dat
de Heer haar en haar familie zal leiden, beschermen en
zegenen.
Dank u Jezus, voor de prachtige familie van Dr.
Edwin NG Teck Hong voor alle jaren van zorg en
vriendschap in Christus. Ik bid dat de Heer u allen moge
redden en beschermen.
De Heer zegene al diegenen die zich voortdurend hebben
ingezet ter ondersteuning van de "White Stones Evangelistic
Ministry" met inbegrip van mevrouw Chua Ah Liang, Mrs.
So, en alle andere broers en zusters in Christus. U zal altijd
herinnerd worden in mijn gebeden.
Ik dank de Heer voor het kiezen van een zeer lieve
zuster in Christus, Lew See Yong, die me een verblijfplaats
gaf in de laatste zeven jaar van de missie in Azië en die een
goede hulp was en ondersteuning gaf aan het werk van de
Heer. Dat de Heer altijd over u moge waken, See.
Ik dank onze lieve Mary, die ervoor zorgde dat er
altijd een kopje thee was en voedsel om te eten. Ik zal je nooit
vergeten, en ik bid dat je klaar zal blijven voor Zijn komst.
God zegene je.
Ik dank ook de Heer voor mijn lieve zuster in
Christus, mevrouw Josephine Ho en haar dochter Serene, die
hun huis beschikbaar stelden voor Bijbelstudie. De Heer
zegene allen in hun Bijbel-groep, met inbegrip van Sheila Ho
die altijd een goede plek voor de lunch voor ons vond en Ron
die altijd in mijn gebeden zullen zijn.
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