
De spreekbuis van de duivel The Devil’s Mouthpiece
Gedurende de laatste week van Juli, waren er twee 
momenten waar me dromen en visioenen gegeven 
werden gedurende de nacht. Ze waren zeer specifiek 
en de Heer liet zien dat ze een dringende 
waarschuwing zijn aan de kerk.

In de eerste nacht zag ik demonische wezens, allerlei 
vallen uitleggen. Ze werden overal gelegd, sommige 
in woningen, anderen in de tuin of in het open veld. 
De vallen waren van verschillende afmetingen en 
werden zorgvuldig vermomd en verborgen. Toen ik 
ontwaakte zei de Heer:

“De duivel legt strikken voor de Heiligen”

Een paar nachten later, gedurende heel de nacht zag 
ik plots een grote zwarte microfoon verschijnen uit 
het niets in mijn dromen. Elke keer dat de microfoon 
verscheen, was er iemand die er recht in sprak. Zodra
ze begonnen te spreken, zei de Heer: “De microfoon 
van de duivel.” Nadat ik dit uren had gehoord en 
gezien, was het laatste wat de Heer zei:

“Deze zijn de spreekbuis van de duivel”

Wat door deze microfoons werd gezegd was van het 
ene einde van het spectrum maar het andere. De 
sprekers presenteerde zichzelf als sprekers in de 
naam van God. Deze waren voorgangers, leraren 
maar ook leken, allen bekend door hen om hen heen 
als “Christenen.”

Sommige van de sprekers waren zacht als boter. Als 
je naar hen luistert, zou je nooit kunnen vermoeden 
dat er iets bijzonders gaande is in de wereld. Ze 
bereiden hun gemeente niet voor op de dagen die 
komen. Geen oproep voor bekering en omkeren naar 
God, geen waarschuwingen om hun geestelijk huis 
op orde te maken, niets. Alles was gewoon. Hun 
oproep was om mensen aan te moedigen om te 
luisteren naar de experts van de regering, dat alles 
uiteindelijk terug zou keren naar zoals het was. God 
liet zien dat ze bang waren om hun positie en status 
te verliezen, net als de religieuze leiders van de 
dagen van Jezus.

Anderen benaderde het uit een andere richting, ze 

During the last week of July, there were two 
occasions where I was given dreams and visions 
throughout the night.  They were very specific and 
the Lord’s shown them to be an urgent warning to the
Church. 

The first night I saw demonic entities laying out all 
kinds of traps.  They were being put everywhere; 
some inside homes; and others outside in yards or 
open fields.  The traps were in various sizes and 
being carefully disguised and hidden.  Upon 
awakening the Lord said:

          “The devil is laying snares for the Saints!”

A couple nights later, all through the night I would 
suddenly see a big black microphone appear out of 
nowhere in my dreams.  Each time the mic appeared 
someone would be standing and speaking directly 
into it.  As they began speaking, the Lord would say, 
“The devil’s microphone.”  After hours of seeing and 
hearing this, the last thing the Lord said was:

          “These are the devil’s mouthpiece!”

What was being said through the microphones was 
from one end of the spectrum to the other.  The 
speakers presented themselves as speaking on behalf 
of God.  There were pastors, teachers, as well as 
regular lay members, all known by those around 
them as being “Christians.” 

Some of the speakers were as smooth as butter. 
Listening to them, you’d never know anything out of 
the ordinary was going on in the world.  They were 
not preparing their congregations for the days ahead; 
no calls for repentance and turning to God; no 
warnings to get their spiritual houses in order – 
nothing.  Everything was status quo.  Their message 
was to encourage everyone to listen to the 
governmental experts, that all would eventually settle
down and be as before.  God showed they were in 
fear of losing their position and status, as were the 
religious leaders of Jesus’ day.

Others came from an opposite direction, speaking of 



spraken over alle dingen die op aarde komen. De 
boodschappen focussen op alles wat het koninkrijk 
van de duisternis gepland heeft voor Christenen. Een 
geest van angst kwam uit hen voort.

Wat de Heer laat zien is, de duivel legt strikken rond 
ieder lid van het lichaam van Christus, zoals we nooit
eerder hebben gezien. Deze strikken variëren en zijn 
specifiek ontworpen voor elk van ons. Maar een val 
in het bijzonder word voor ons allemaal gelegd.

Let op! De duivel wil JOU gebruiken als zijn 
spreekbuis! Het is een tweezijdige val, een voor de 
spreker, een voor de toehoorder.

Zoals we weten, spreekbuizen van de duivel worden 
meestal gebruikt om te misleiden. Op dit moment 
zien we een grote kracht om enerzijds mensen in 
slaap te sussen, of voor hen die al wakker zijn, om ze
te verlammen met een geest van angst. Wat heel 
effectief is voor de laatsten is: “Kijk wat de duivel 
gepland heeft voor jouw!” berichten. (Zie “Bereid je 
voor op het gevecht”)

Begrijp dit niet verkeerd, er is een duidelijk 
onderscheid tussen hen die God gekozen heeft als 
voorgangers, bewakers en profeten, etc. en de 
spreekbuizen van de duivel die hiervoor beschreven 
zijn. Toen Jezus zijn bediening begon, staat er in 
Matheus: 4:17 “Van toen af begon Jezus te prediken 
en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der 
hemelen is nabijgekomen. Jezus sprak van het 
komende oordeel en de nood aan bekering, en Hij 
predikte het goede nieuws van het komende 
koninkrijk van God, zoals ook zijn echte dienaren 
vandaag doen.

De Heer laat zien, dezelfde vallen die de duivel klaar 
legde voor Jezus in een poging om Hem te vangen, 
worden nu opnieuw gelegd voor zijn Heiligen.

“En zij stuurden enigen van de Farizeeën en van de 
Herodianen naar Hem toe om Hem op een woord te 
vangen. Markus 12:13”

Toen Hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de 
schriftgeleerden en Farizeeën hevig tegen Hem 
tekeer te gaan en dwongen zij Hem Zich over veel 
dingen uit te spreken: zij spanden strikken voor Hem 
om iets uit Zijn mond op te vangen, opdat zij Hem 
zouden kunnen beschuldigen. Lukas 11:53-54

We gaan een kritisch tijd binnen. De meesten hebben 
nooit met een dergelijk niveau van geestelijke 
oorlogsvoering te maken gehad. Ik noemde eerder 
hoe dit een tweezijdige val is. We moeten niet alleen 

all things coming upon the earth.  The messages 
focused on everything the kingdom of darkness has 
planned for Christians.   A spirit of fear was going 
forth from them.

What the Lord’s showing is; the devil’s laying snares 
around every member of the Body of Christ, the likes
of which we’ve never seen.  These snares vary and 
are specifically designed for each one of us.  But one 
trap in particular is being laid for all. 

Head’s up!  The devil desires to use YOU as his 
mouthpiece!  It’s a double-sided trap; one for the 
speaker, the other for the hearer.

As we know, mouthpieces of the devil are used in 
general to deceive.  Currently, we’re seeing a huge 
thrust to either lull to sleep; or for those already 
awakened, to paralyze with a spirit of fear.  What’s 
especially effective for the latter are, “Look what the 
devil’s got planned for YOU!” messages (see 
‘Prepare for the Fight’). 

Do not misunderstand; there’s a definite distinction 
between those God’s called to be pastors, watchmen, 
prophets, etc., and the mouthpieces of the devil 
described above.    When Jesus began His ministry, it
says in Matt. 4:17, “From that time Jesus began to 
preach and to say, “Repent, for the kingdom of 
heaven is at hand.”  Jesus spoke of coming judgment,
the need for repentance, and preached the good news 
of the coming Kingdom of God – as do His true 
servants today. 

The Lord’s showing the same traps the devil laid out 
in an attempt to catch Jesus, are even now being set 
up again for His Saints.   

“They sent some of the Pharisees and Herodians to 
catch Him in His words” (Mark 12:13).

“The scribes and the Pharisees began to assail Him…
laying wait for Him, and seeking to catch something 
out of His mouth, that they might accuse Him” (Luke
11:53-54).

We are entering a critical time.  Most have never 
encountered this level of spiritual warfare.  I 
mentioned earlier how this is a double-sided trap. 
Not only do we need to guard our lips so as not to be 



onze lippen bewaken, zodat we niet door de vijand 
gebruikt worden om angst en twijfel te zaaien, of wat
dan ook wat niet van onze God komt. Maar net zo 
belangrijk is om onze oren te bewaken.

Ieder van ons heeft een microfoon. Of ons publiek is 
aan de andere kant van de kansel, of het is onze 
vrienden en familie, die woorden van onze lippen 
ontvangen of door onze oren de woorden van 
anderen, zullen ons of zegenen, of werken als een 
giftige bijt van een slang. (Psalm 58:4)

Persoonlijk ben ik recent door zo'n heftige test 
gegaan op dit gebied, dat ik kan begrijpen waarom 
sommigen er voor kiezen zichzelf af te zonderen en 
een eed van stilte afleggen… Maar God's plan is niet 
dat we ons terugtrekken, maar dat we het voorbeeld 
en de instructies volgen van onze Heer en Redder.

Jezus zei dat Hij niets uit zichzelf kon doen, maar 
alleen kan doen wat Hij de Vader zag doen, en alleen 
kon zeggen wat Hij de Vader hoorde zeggen. Die 
nacht voor zijn kruisiging, benadrukte Jezus steeds 
weer het belang om in Hem te blijven.

Heiligen, het blijven in Jezus is de ENIGE manier 
waarop onze woorden en daden in feite de zijne 
kunnen zijn. Het is de enige manier zodat er niets in 
ons is wat de duivel tegen ons kan gebruiken, of door
iemand anders.

De Heer gaf een prachtig voorbeeld van in Hem te 
blijven, wat ik ga laten zien in een volgend bericht. 
Als we in Hem blijven, gaan de rivieren van levend 
water in ons stromen, en dan naar buiten naar 
anderen. Onnodig te zeggen dat het koninkrijk van de
duisternis siddert bij deze gedachte…

Word vervolgd…

Bid alstublieft over dit bericht voor bevestiging en 
verdere uitleg.

Heer help ons om de ernst onder ogen te zien om 
volhardend naar U te zoeken als nooit tevoren. Help 
ons om de nood te zien om in onze stille tijd te 
komen met U. Dat we alleen zullen spreken zoals we 
U horen spreken, en doen zoals we U zien doen! Dit 
bidden we in de naam van Jezus, Amen!

used as a tool of the enemy to project fear, doubt, or 
anything not of our God; but of equal importance is 
the need to guard our ears. 

Each of us has a microphone.  Whether our audience 
is on the other side of a pulpit, or friends and family; 
words flowing from our lips, or being received 
through our ears from others, will either bless, or act 
as a toxic venom from the bite of a viper (Ps. 58:4).

Personally, I’ve recently been going through such 
severe testing in this area, that I can understand why 
some might choose to isolate themselves from the 
world and take vows of silence…  But God’s plan is 
not for us to withdraw, but to follow the example and
instructions of our Lord and Savior.

Jesus said He could do nothing by Himself, but only 
do what He saw His Father doing, and could only say
what He heard the Father say.  The night before His 
crucifixion, Jesus stressed over and over to His 
disciples the need to abide in Him. 

Saints, abiding in Jesus is the ONLY WAY our words
and actions will in fact be His.  It’s the only way for 
there to be nothing in us the devil can use against us 
– or anyone else. 

The Lord gave me a beautiful example of abiding in 
Him, which I plan to cover in a subsequent post (part 
2).  As we abide in Him, the rivers of Living Water 
Jesus spoke of will begin to flow into us, and then 
outward touching others.   Suffice it to say, the 
kingdom of darkness trembles at the thought…

To Be Continued…

Please pray over this message for confirmation and 
further revelation. 

Lord, help us see the urgent need to press in to You 
as never before.  Help us see the need to come into 
the secret place to Abide with You forever.  May we 
only say as we hear You say, and do as we see You 
do!  In Jesus Name we pray.  Amen!

Scripture References:

Mark 12:13, “Later, they sent some of the Pharisees 
and Herodians to catch Him in His words.”

Luke 11:53-54, “The scribes and the Pharisees began 
to assail Him…laying wait for Him, and seeking to 
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catch something out of His mouth, that they might 
accuse Him.”

Proverbs 18:7, “A fool’s mouth is his destruction, and
his lips are the snare of his soul.”

Proverbs 6:2, “You are snared by the words of your 
mouth; You are taken by the words of your mouth.”

Mattthew 12:36, “But I tell you that every careless 
word that people speak, they shall give an accounting
for it in the day of judgment.  For by your words you 
will be justified, and by your words you will be 
condemned.”

Proverbs 10:19, “In the multitude of words sin is not 
lacking, but he who restrains his lips is wise.”

Proverbs 18:21, “Life and death are in the power of 
the tongue, and those who love it (talking) will eat its
fruit.”

2 Corinthians 2:11, “Lest Satan should take 
advantage of us; for we are not ignorant of his 
devices.”

John 5:19, “Then Jesus answered and said to them, 
“Most assuredly, I say to you, the Son can do nothing
of Himself, but what He sees the Father do; for 
whatever He does, the Son also does in like manner.”

John 12:49, “For I have not spoken on My own 
authority; but the Father who sent Me gave Me a 
command, what I should say and what I should 
speak.”

John 15:5, “I am the vine, you are the branches.  He 
who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for 
without Me you can do nothing.”

Psalms 124:7, “Our soul has escaped as a bird from 
the snare of the fowlers; The snare is broken, and we 
have escaped.”
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