
Ben je bereid om voor Mij te
lijden

“Are You Willing to Suffer for
Me?”

Heiligen, ik ben een tijdje stil geweest, maar voel me 
vrij gezet on te delen wat er is gebeurd sinds het 
laatste bericht. God laat zien dat zijn mensen 
binnenkort geconfronteerd worden met situaties en 
beproevingen zoals nooit tevoren. Dit bericht zal iets 
langer zijn dan normaal, maar probeer er bij te 
blijven als ik verschillende punten behandel, die 
uiteindelijk moeten samenkomen.

In het begin van September, liet de Heer me 
verhuizen van het centrum van een grote stad, naar 
een afgelegen landelijk gebied. Net voor de verhuis 
zei God: “Als je hier vertrekt, sluit dan de deur en 
kijk niet terug!”. Hij liet me ook zien dat de plaats 
waarnaar Hij me zond, een plaats van smeekbede 
was, om de dingen van God te proclameren.

Hoewel ik opgewonden was om deze nieuwe richting
in te slaan, was ik ook enigszins geïntimideerd door 
de gedachte om in zo'n afgelegen plaats te wonen, 
dus vroeg ik: “Heer wie zal me helpen? Ik zal daar 
helemaal alleen zijn?” Hij zei” “Je zult niet alleen 
zijn, Ik zal bij je zijn.”

De eerste paar weken waren gevuld met de 
bezigheden van het verhuizen en om alles in te 
richten. Ik was blij met de rust en de stilte, en bleef 
denken: “ Wat een plaats om helemaal alleen te zijn 
met God om te bidden!”

Maar toen de rust terug keerde, werd dit stadsmeisje 
getroffen door de gedachte: “Voor de eerste keer in 
mijn leven ben ik helemaal alleen, buiten midden in 
de leegte omgeven door bossen!” Toen kwam de 
stilte, een oorverdovende stilte, zoiets als ik nog niet 
ervaren had.

Ik voelde me alleen, afgesneden van alles wat ik 
kende. Het werd steeds moeilijker om me te 
concentreren, om te bidden of om van God te horen! 
Ik bleef Hem zoeken en bleef datgene doen waarvan 
ik wist dat ik het moest doen, de geestelijke 
discipline van gebed, studie en vasten, maar de stilte 
bleef.

Toen kwam de ondervraging, met vragen als: 
“Waarom ben ik hier buiten alleen?”, “Heb ik God 
werkelijk goed verstaan?”

Saints, I’ve been silent for a while, but feel released 
to share part of what’s taken place since my last post.
God’s showing His people will soon be faced with 
situations and testing as never before.  This post will 
be a little longer than normal, but bear with me as I 
cover several points, which should ultimately 
converge. 

The first part of September, the Lord had me move 
from the center of a large city to a remote, rural area. 
Just before the move, God said, “When you leave 
here, shut the door and DO NOT LOOK BACK!”  I’d
also been shown where He was sending me was to be
a place of prayer and supplication, to speak forth the 
things of God. 

Although thrilled to be heading out in this new 
direction, I was somewhat intimidated at the thought 
of living in such a remote place, so asked, “Lord, 
who will help me? Am I to be out there all alone?”  
He said, “You will not be alone, I will be with you.”

The first few weeks were filled with the busyness of 
moving and getting set up.  I was so happy with the 
peace and quiet, and kept thinking, “What a place to 
be totally alone with God to pray!”

But as things began to settle down, this city girl was 
hit with the realization; for the first time in my life I 
was all alone, out in the middle of nowhere, 
surrounded by woods!  Then came the silence; a 
deafening silence, the likes of which I’ve not 
experienced. 

I felt alone and cut off from everything I knew.  It 
became increasingly difficult to focus, to pray, or 
hear God!  I continued to seek Him by doing what I 
knew to do – the spiritual disciplines of prayer, study,
and fasting; but the silence continued.

Then came the interrogation, with questions such as: 
“Why was I out here alone?  Had I really heard God 
correctly?” 



In de ochtend van 23 September 2020, kort na een 
tijd van gebed, fluisterde de Heilige Geest:

“Ieder met on onbedekt gezicht, word nu 
getransformeerd in hetzelfde beeld van glorie tot 
glorie”

Ik schrok, want het leek te komen uit het niets, het 
had niets te maken met waar ik voor bad, of met wat 
ik studeerde, dus vroeg ik voor meer begrip van dit 
woord.

De rest van de dag onderzocht ik alles in de bijbel 
over een sluier, alsook elke toepassing ervan. Een 
sluier word gebruikt om te verbergen, om te 
vermommen, of in E  x  . 26:33   om te scheiden.

God begon me toen het duidelijke contrast te laten 
zien tussen Zijn wegen, en de wegen van de 
duisternis. Ezechiel 13:18 laat zien hoe betovering en
sluiers gebruikt worden in de hekserij. Zelfs in deze 
tijd, in satanisch inwijdings-ceremonies, staan ze 2 
meter uit elkaar met de mond gesluierd om hun 
onderwerping te laten zien aan hun nieuwe meester.

Maar Paulus zegt dat de sluier word weggenomen in 
Christus; Als we ons op de Heer richten word de 
sluier verwijderd. (2 Cor 3:12-18) God verlangd 
complete transparantie, met niets verborgen als we 
voor hem komen.

Die nacht was mijn hart zwaarmoedig, terwijl ik een 
zee van mensen over de wereld maskers zag dragen 
in elke vorm en kleur. De Heer maakte duidelijk dat 
de geestelijke wereld zich manifesteerde in onze 
wereld, waarbij de kerk zich perfect invoegt in de 
massa, haar gezicht geheel gesluierd en gemaskerd. 
Het is passend dat haar mond bedekt is, omdat ze 
weigert de waarheid van God te proclameren.

Op dat punt vroeg ik de Heer: “Heer, wat wil je dat ik
doe?” Door de verplichting van een masker in mijn 
omgeving als je een zaak binnen wil gaan, ik zou 
ergens anders moeten gaan inkopen etc. Kortom, er 
zouden consequenties zijn als ik me niet aan de 
“regels” zou houden. Ik bad vurig voor meer 
openbaring en uitleg voordat ik die avond ging 
rusten.

Bij het ontwaken, de volgende ochtend, zei de 
Heilige Geest:

“Ben je bereid voor Mij te lijden? Ben je bereid om 
ongemak te verdragen?”

Broeders, onnodig te zeggen dat ik door veel pijn en 
strijd begin te gaan in de weken die volgde na die 
vraag. Alles werd intenser. Het was alsof een donkere
wolk me omringde en ik kon niet veel meer doen dan
vasthouden. Ik geloof dat ik moest meemaken, voor 
een deel, iets van wat me gevraag is nu met jullie te 

On the morning of September 23, 2020, shortly after 
a time of prayer and study, the Holy Spirit whispered:

“All, with unveiled face, are being transformed into 
the same image from glory to glory.”

I was startled, because it seemed to come out of the 
blue, having nothing to do with what I’d been 
praying and studying, so I asked for further 
understanding about this word.

The rest of the day I researched everything in 
scripture about a veil, as well as its various uses.  A 
veil is used to hide, to disguise, or as in Ex. 26:33, to 
separate. 

God then began to show the marked contrast between
His ways and the ways of darkness.  Ezekiel 13:18-
21 shows how charms and veils are used in 
witchcraft.  Even today, during many satanic 
initiation ceremonies, they stand 6 feet apart with 
mouths veiled to show submission to their “new 
master.”   

But Paul said the veil is taken away in Christ; when 
we turn to the Lord the veil is removed (2 Cor. 3:12-
18).  God requires total transparency, with nothing 
hidden as we come before Him.

That night my heart was heavy, as I saw a sea of 
people all over the world wearing masks of every 
shape and color.  The Lord made clear the spiritual 
realm was manifesting into the natural, with the 
“church” blending in perfectly with the masses, her 
face fully veiled and masked.  It was only fitting that 
her mouth be covered, as she had refused to speak 
forth the Truth of God!

At that point I asked, “Lord, what would You have 
me do?”   Because of the mask requirement in my 
area to enter a business, I’d need to change 
where/how I shopped, etc.  In essence – there would 
be consequences for not adhering to the “rules.”  I 
prayed fervently for more revelation and 
interpretation before retiring that evening.

Upon awakening the following morning, the Holy 
Spirit said,

“Are you willing to suffer for Me? Are you willing to 
be inconvenienced?”

Brethren, suffice it to say I began going through 
much agony and warfare in spirit in the weeks 
following that question.  Everything intensified.  It’s 
as if a dark cloud encircled me and I couldn’t do 
much more than just hold on.  I believe I had to go 
through, to a degree, some of what I’m being asked 
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delen.

Maar de Heer is trouw. Hij heeft me voorbereid op 
dit gevecht. Hij heeft vooraf in alles voorzien wat 
nodig was. Hij zei tegen me: “Ga!” toen het tijd was 
voor me om mijn vorige verblijf te verlaten. Zoals ik 
deelde, vertelde Hij me ook om de deur te sluiten en 
niet terug te kijken. Hij beloofde me dat ik niet alleen
zou zijn, dat Hij bij me zou zijn.

Ik werd beproefd op elk van die punten. Mijn fysieke
vlees schreeuwde om terug te gaan naar de gemakken
van “Egypte” waar de dingen makkelijker waren en 
meer geriefelijk. Alleen zijn in deze extreme stilte en 
niet de aanwezigheid van God voelen of horen, zou 
ondraagbaar zijn ALS ik vooral niet duidelijk zijn 
instructies had gehoord. Dus klampte ik me vast alsof
mijn leven er van afhing, weigerend om te geloven 
wat mijn zintuigen me vertelde. Ik hield me vast aan 
zijn woord, dat zelfs als ik nooit meer van Hem zou 
horen, dat zou geen verschil maken want mijn God 
zou me nooit verlaten. Hij leeft in me en ik in Hem! 
Ik koos om zijn woord te geloven tegen elke prijs.

Deze vraag, “Ben je bereid om voor Mij te lijden?” 
werd me steeds gevraagd doorheen dit alles. Op het 
moment dat ik bereid was ja te zeggen, kwam de 
Heer machtig en liet me zien waardoor de vijand was
binnengeslopen. Ook dat was iets waarin Hij me al 
had geïnstrueerd bij mijn aankomst, maar ik stelde 
het uit. Zodra dit was gebeurd, trok de donkere wolk 
op, direct.

Heiligen, alles komt nu samen. Al het versluieren en 
afstand houden wat de wereld zag was de 
inwijdingsceremonie van de duivel. Dit is fase een 
van wat gaat komen. Maar we zijn niet onwetend 
over de wegen van de duivel, daarentegen wees dus 
bedachtzaam als de slangen en oprecht als de 
duiven. (Mat 10:16) Dit is een belangrijke sleutel! 
Ieder moet worden geleid door de Heilige Geest in 
deze tijd.

Er is ons verteld, ruim een jaar terug om: “Wijk uit! 
Ze gaan hun vernietiging tegemoet!” In die droom, 
het pad waar we naar moesten afwijken is een kleine 
afrit, en we kunnen niet zien waar het heen gaat. God
noemde het “Onbekend terrein.” Het zal geheel een 
wandel in geloof zijn. Ik denk dat dit is waar we nu 
zijn. We naderen de afslag. Zij met oren om te horen, 
horen de roep. De Geest getuigt, de volgende fase 
staat op het punt om te beginnen! Het is tijd om goed 
op te letten op wat God in April zei: “Zet je schrap!”

Net nu, als je afwijkt van de brede weg, zal je vlees 
je toeschreeuwen om terug te gaan, net zoals de 
Israëlieten steeds terugkeken naar hoe “geweldig” het
was in Egypte. De duivel zal je met vergelijkbare 
tactieken aanvallen als hier beschreven, maar precies 

to share with you now. 

But the Lord’s faithful, and He prepared me for this 
fight.   He provided everything needed beforehand.  
He told me to “Go!” when it was time to leave my 
previous residence.  As I shared, He also told me to 
shut the door when I left and not look back.  He 
promised I would not be alone, that HE would be 
with me.

I was tested on every one of those points.  My 
physical flesh was screaming to go back to the 
conveniences of “Egypt” where things were easier 
and more convenient.  Being alone in extreme 
quietness – not hearing or even “feeling” the 
presence of God would have been unbearable IF I 
hadn’t previously heard His clear instructions.  So, I 
held on for dear life, refusing to believe what my 
senses were telling me.  I held onto His Word, that 
even if I never heard or felt Him again, it didn’t 
matter, because my God would never leave me nor 
forsake me!  He lived in me and I in Him!  I chose to 
believe His word at all cost.

The question, “Are you willing to suffer for Me?” 
kept being asked throughout all of this.  Once I was 
able to answer, “Yes,” the Lord moved mightily to 
show where the enemy was coming through.  That 
too was something He’d already instructed me to do 
upon my arrival, but I’d procrastinated. As soon as 
this was carried out, the dark cloud lifted – 
immediately!

Saints, everything is converging right now.  All the 
veiling and distancing the world’s witnessed was the 
devil’s “initiation ceremony.” It was like phase one of
what’s to come.  But we are not to be ignorant of the 
devil’s devices.  Instead, we are to be wise as 
serpents and harmless as doves. (Matthew 10:16) 
This is a very important key!  Each must be led by 
the Holy Spirit during this time.    

We were told just over a year ago to “Veer Off! They 
Are Headed for Destruction!”  In that dream, the path
we’re to veer onto is a tiny exit ramp, and we’ll not 
be able to see where it leads.  God called it 
“Uncharted Territory.”  It will be a total walk of faith.
I believe this is right where we are today, 
approaching the entrance to that ramp.  Those with 
ears to hear are hearing the call.  The Spirit is bearing
witness – the next phase is about to begin! It’s time 
to earnestly take heed to what God said in April, 
“Gird Yourself!” 

Just know, when you begin to veer off the wide path, 
your flesh will scream for you to go back – just as the
Israelites continued looking back at how “wonderful”
they had it in Egypt.  The devil will hit you with 
similar tactics as described herein – tailored just for 
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op maat gemaakt voor jou.

Maar God zegt ons:

“Als je vertrekt, sluit de deur en kijk niet terug!”

“Je zult niet alleen zijn, Ik zal bij je zijn.”

“Ieder met onbedekt gezicht, word getransformeerd 
in hetzelfde beeld van glorie tot glorie.”

God laat ons weten dat Zijn mensen, zij met 
onbedekt gezicht, getransformeerd worden naar 
hetzelfde beeld, en we weten dat dit het beeld is van 
onze verrezen Redder. De ongesluierden zijn zei die 
zich niet onderwerpen aan de duivel, ze zullen hun 
knie niet buigen, dan alleen voor de Koning der 
koningen en de Heer des heren. Zijn naam is Jezus 
Christus! Deze worden geleid door een proces van 
laatste reiniging en zuivering zodat ze 
getransformeerd worden naar zijn gelijkenis.

Wees bemoedigd, Heiligen! God plaatst ieder van 
ons in het Lichaam zoals hij wil, om zijn volheid te 
worden, ons voorbereidende op de komende oogst. 
Blijf in Hem, blijf bedekt met zijn wapenuitrusting 
(Ef. 6:12) Neem het zwaard op van de Geest, wat het 
Woord van God is! Vrees niet, want God zal je 
voorbereiden op dit gevecht!

Bid alstublieft voor verdere openbaring en uitleg. Ik 
hoop dat zij die nu door een vergelijkbare situatie 
gaan, bemoedigd worden als je jezelf richt op de 
beloften en goedheid van onze God!

you. 

But God’s saying to us:

“When you leave, shut the door and DO NOT LOOK
BACK!”   

“You will not be alone; I will be with you.”

“All, with unveiled face, are being transformed into 
the same image from glory to glory.”

God’s letting us know His people, those with 
“unveiled” faces are to be transformed into the same 
image, and we know it’s the image of our risen 
Savior.  The unveiled ones are those who will NOT 
submit to the devil; they will NOT bow their knee to 
anyone except the true King of kings and Lord of 
lords; His Name is Jesus Christ!  These will be taken 
through a process of final cleansing and purification 
in order to be transformed into His very likeness. 

Be encouraged, Saints!  God’s positioning each of us 
within the Body as it pleases Him, to become His 
Fullness, preparing us to be used in the coming 
harvest.  Abide in Him; remain covered with His 
armor; pick up the sword of the Spirit, which is the 
very Word of God!  Fear not, for God will prepare 
you for this fight! 

Please pray for further revelation and interpretation.  
I hope those going through similar situations right 
now will be encouraged as you focus on the promises
and goodness of our God!
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Scripture References:

Exodus 26:33b, “The veil shall be a divider for you 
between the holy place and the Most Holy.”

2 Corinthians. 3:12-18, “…the veil is taken away in 
Christ…When one turns to the Lord, the veil is taken 
away.   Now the Lord is the Spirit; and where the Spirit of 
the Lord is, there is liberty.   But we all, with unveiled 
face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are 
being transformed into the same image from glory to 
glory…”

Ezekiel 13:18-21, “Thus says the Lord God: “Woe to the 
women who sew magic charms on their sleeves and make 
veils for the heads of people of every height to hunt 
souls!   Will you hunt the souls of My people and keep 
yourselves alive? And will you profane Me among My 
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people for handfuls of barley and for pieces of bread, 
killing people who should not die, and keeping people 
alive who should not live, by your lying to My people who
listen to lies?” ‘Therefore, thus says the Lord God: 
“Behold, I am against your magic charms…I will tear 
them from your arms…I will also tear off your veils and 
deliver My people out of your hand…Then you shall know
that I am the Lord.”

Isaiah 25:7, “And He shall swallow up the covering cast 
over all peoples, the veil that is spread over all nations.”

Acts 5:41, “So they went on their way from the presence 
of the Council, rejoicing that they had been considered 
worthy to suffer shame for His name.”

Acts 9:16, “For I will show him how much he must suffer 
for My name’s sake.”

Romans 8:17, “and if children, hears also, heirs of God 
and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him 
so that we may also be glorified with Him.”

Romans 8:18, “For I reckon that the sufferings of this 
present time are not worthy to be compared with the glory
which shall be revealed in us.”

Ephesians: 6:11-18 (Armor of God)
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