
Je zult geen telefoon nodig
hebben

“You Will Not Need a
Telephone!”

Ik was voortdurend wakker gedurende de nacht door 
erg verontrustende beelden. Het was alsof ik naar een
film keek, zag gezichten van verschillende mensen in
grote nood. Ze hadden een uitdrukking van angst en 
paniek. Er wat iets abrupt gebeurd wat hen had 
verrast, en ze wisten niet waar ze heen moesten. Het 
beeld veranderde toen, en ik kon zien wat het 
veroorzaakte:

Ik zag mezelf staan in pikzwarte duisternis. Mijn 
GSM wat in mijn hand, maar onbruikbaar. 
Elektronische communicatie was afgesloten. In mijn 
geest kon ik verschillende broeders zien die buiten de
US leven en die trachtte me te bereiken, zonder 
succes. Net toen is erg ongerust begon te worden bij 
de gedachten om afgesloten te worden van andere 
gelovigen in het lichaam van Christus, realiseerde ik 
me dat ik hen nog steeds kon zien en voelen in de 
geest. Op dat moment hoorde ik de Heer zeggen:

“Je hebt geen telefoon nodig”

Toen ik opstond, was er een sterk gevoel dat op het 
punt staat te gebeuren, wat ik had gezien en gehoord. 
Het leek alsof het meeste, zo niet alles van de 
Verenigde Staten was afgesloten van de 
buitenwereld. Mensen buiten de US konden hun 
apparaten gebruiken, alleen geen contact krijgen met 
mij. En ik zag hen ik verlichte ruimten, wat aangaf 
dat er nog elektriciteit was terwijl wij in de duisternis
waren.

Er werd me niet getoond wat dit veroorzaakte, maar 
in de droom wist ik dat het abrupt was en een 
opzettelijk stilleggen van de US was. Ze zal de eerste
van de eerste zijn, om op deze manier aangepakt te 
worden. Terwijl ik me de consequenties van dit alles 
bewust werd voelde ik paniek opkomen. Maar God 

In the last post I mentioned it appears the people of 
God are approaching that small exit ramp leading to 
uncharted territory. Entering this territory will require
a total walk of faith. Saints, what I was shown the 
evening of October 19th, 2020, seems to confirm this 
is exactly where we are now.

I was continually awakened throughout the night by 
very disturbing images. It was as if I was watching a 
movie, seeing faces of various individuals in great 
distress. They had a look of fear and panic.  
Something had happened suddenly, catching them by
surprise, and they didn’t know which way to turn.  
The scene then changed, and I could see what it was.

I saw myself standing outside in pitch darkness.   My 
cell phone was in my hand, but useless. Electronic 
communications had been cut off. In the spirit, I 
could “see” several brethren who live outside the 
U.S. attempting to reach me – to no avail. Just as I 
began to feel great distress at the thought of being 
cut off from other members of the Body of Christ, I 
realized I could still “see” and “feel” them in the 
spirit.   It was at this exact moment I heard the Lord 
say,

“You will not need a telephone!”

When I got up, there was a great sense of imminence 
to what I’d seen and heard. It seemed most, if not all, 
the United States had been cut off from the outside 
world.  Those outside the U.S. were able to use their 
devices, just not able to get through to me.  And I 
saw them in rooms with light, suggesting they still 
had electricity, while we were in total darkness. 

I was not shown what caused this, but during the 
dream “knew” it to be a sudden and deliberate 
silencing of the U.S.  She will be the first, or among 
the first, to be dealt with in this manner.  As the 
impact of it all hit me, I too felt a sense of panic 
begin to rise.  But God quickly brought my attention 



bracht mijn aandacht snel terug naar wat hij zei: “Je 
zult geen telefoon nodig hebben!”

Een ruste rust kwam over me, terwijl de Heilige 
Geest me herinnerde aan de vele visioenen over “het 
echte netwerk”, waarin me werd getoond hoe de 
Bruid op bovennatuurlijke manier in een netwerk met
elkaar in verbinding staat. Ik zag hoe personen uit de 
wereld geroepen werden, afgezonderd, en door een 
intens reinigingsproces gingen. De Heer plaatste dan 
ieder van hen in Zijn Lichaam (van gelovigen) zoals 
Hij het wil. (1 Kor. 12:18)

Op een aangewezen tijd zal het werk aan het net 
compleet zijn. De bruid van Christus zal die heilige 
woonplaats zijn voor onze God (Ef. 2:22) Ze zal 
boven de duisternis uitstijgen en haar plaats innemen 
in Jezus Christus, aan de rechterhand van de Vader. 
Wanneer de bruid haar plaats inneemt, zal het net 
losgelaten worden om de grootste oogst binnen te 
brengen die de planeet ooit gezien heeft! Onnodig te 
zeggen dat het koninkrijk van de duisternis siddert bij
deze gedachte.

Het plan van de vijand is om alles te doen wat hij kan
om de bruid van Christus tegen te houden op te staan 
en zich te verenigen met hun Hoofd (de Bruidegom). 
Satan weet dat God zijn mensen aaneen aan het 
netwerken is door de Heilige Geest, dus hij werkt 
koortsachtig aan zijn eigen netwerk.

Zoals alles wat de duivel doet, is dat een vervalsing 
van wat God aan het doen is. Hij tracht zijn netwerk 
te bouwen in de lichamen van mensen; Dus als 
willoze slaven die kunnen worden geactiveerd en 
gecontroleerd op diverse manieren. Het lijkt er op dat
hij gelooft dat hij werkelijk het plan van God kan 
tegenhouden.

Maar God in de hemel lacht om hun krachteloze 
plan. (Psalm 2:4)

Heiligen, we hoeven ons niet bezorgd te maken over 
het internet van deze wereld en de diverse 
communicatie systemen, noch over andere plannen 
van de vijand, omdat ze zeer inferieure imitaties zijn 
van Gods manier van communicatie in de Geest.

Jezus zei dat Hij niets uit zichzelf kon doen, maar 
alleen wat Hij Zijn Vader zag doen, en alleen kon 
zeggen wat Hij de Vader hoorde zeggen. (Joh 5:19) 
Hij had geen telefoon nodig om het werk van de 
Vader te doen. Jezus had Google niet nodig om 
Nathaniel te zien zitten onder de vijgenboom voordat
Hij hem ontmoette. (Joh. 1:48)

Broeders, het is cruciaal om de wandel van Jezus te 
bestuderen toen Hij op aarde was, want het Woord 
verteld ons, “Zoals Hij is, zo zijn ook wij in deze 
wereld”. Jezus vertelde zijn volgelingen dat zij zelfs 

back to what He’d said, “You will not need a 
telephone!”        

A great peace came over me as the Holy Spirit began 
reminding of the many words and visions He’s given 
about ‘The Real “Net” Work.’  I was shown the Bride
is being miraculously networked together.  I saw 
individuals being called out, separated, and going 
through an intense purification process; the Lord then
placing each within His Body as it pleases Him (1 
Cor. 12:18).

At an appointed time, God’s “Net” work will be 
complete. The Bride of Christ will become that holy 
habitation for our God (Eph 2:22).  She will rise 
above the darkness, taking Her seat in Christ Jesus, at
the right hand of the Father.  As the Bride takes Her 
seat, the Net will be released to bring in the greatest 
harvest ever to hit the planet!  Suffice it to say, the 
kingdom of darkness trembles at the thought… 

The plan of the enemy is to do whatever he can to 
stop the Body (Bride) of Christ from rising and 
uniting with their Head (Bridegroom).  Satan knows 
God is networking His people together through the 
Holy Spirit, so he’s feverishly working on his own 
“networking” system.

As with everything the devil does, it’s a counterfeit 
of what God’s doing. He’s attempting to build his 
“network” within the bodies of humans; so, like 
zombies, they can be “activated” and controlled by 
various high frequency technologies.  It appears he 
believes he can actually stop the plan of God!

But God in heaven merely laughs at their feeble plans
(Ps. 2:4).

Saints, we need not be concerned about this world’s 
“internet” and various communication systems, nor 
other plans of the enemy; as they’re vastly inferior 
physical imitations of God’s way of communicating 
through the Spirit. 

Jesus said He could do nothing by Himself, but only 
what He saw His Father doing, and could only say 
what He heard the Father say (John 5:19).  He didn’t 
need a telephone to do the work of His Father.  Jesus 
didn’t need Google to “see” Nathanael sitting under 
the fig tree before ever meeting him (Jn 1:48).

Brethren, it’s crucial we study the walk of Jesus 
while He was on the earth, because the Word tells us,
“as He is, so are we in this world.”  Jesus told His 
followers they would do even greater works than 
Him!  The night before His crucifixion, He gave the 
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grotere dingen zouden doen dan Hij! De nacht voor 
zijn kruisiging, gaf Hij de sleutel om te wandelen 
zoals Hij wandelde:

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan
dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo
ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5 Ik ben de 
Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, 
die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets 
doen. (Joh, 15:4)

Als we in Hem blijven, dan zullen de revieren van 
levend water, waar Jezus over sprak, in ons gaan 
stromen, door ons, en naar buiten naar anderen.

Als Gods netwerk volledig is geactiveerd, dan zal de 
Heilige geest ongehinderd door de leden stromen, We
zijn dan niet afhankelijk van de voorzieningen van de
wereld. God zal in al onze noden voorzien, naar Zijn 
rijkdom in de glorie door Jezus Christus!

De Heer sprak het volgende tot me in 2016:

“Zeg tegen Mijn kinderen, de tijd zal komen 
waarin geen mens kan werken, maar met God 
zijn alle dingen mogelijk.”

Heiligen, als rampen zich voltrekken om ons heen, 
komen we op onbekend terrein, God wil zijn mensen 
bemoedigen. Hij zegt ons: Vrees niet, Hij herinnert 
ons aan de sleutel die ons is gegeven door Jezus: 
Blijf in de Wijnrank!

Ik bid dat iedereen, alles wat hier is gebracht, voor de
Heer brengt in gebed.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/jeremia/11 
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key to walking as He walked.

“Abide in Me, and I in you.  As the branch cannot 
bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither
can you, unless you abide in Me” (John 15:4-6). 

As we abide in Him, the rivers of Living Water Jesus 
spoke of will begin to flow into us, through us, and 
outward touching others.

When God’s network is fully activated, the Holy 
Spirit flowing unhindered between the members, 
we’ll not be dependent upon the provisions of this 
world.  Our God will supply ALL our needs 
according to His riches in glory by Christ Jesus!

The Lord spoke the following to me in 2016:

“Tell my people, the time will come when no man 
can work – but with God all things are possible.”

Saints, as calamities unfold all around and we begin 
to enter uncharted territory, God wants to encourage 
His people.  He’s telling us to fear not; He’s 
reminding us of the key given by Jesus – Abide in the
Vine!

I pray everyone will take what’s been presented 
before the Lord in prayer.

Related Posts:

I Am Your Portion!

The Real “Net” Work

Veer Off! They Are Heading for Destruction!

Additional Scripture References:

Jeremiah 11:18, “Because the Lord gave me knowledge of
it, and I know it; for You showed me their doings.”

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

1John 1:7, “But if we walk in the light as He is in the 
light, we have fellowship with one another, and the blood 
of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin.”

Psalms 2:4, “But He that sits in the heavens shall laugh; 
the LORD will hold them in derision.”   (the GNT version 
says, “the LORD laughs and mocks their puny plans.”)

John 15:4, “Abide in Me, and I in you.   As the branch 
cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, 
neither can you, unless you abide in Me.”

Philippians 4:19, “But my God shall supply all your need 
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according to His riches in glory by Christ Jesus.”

1 John 4:17-19, “Herein is our love made perfect, that we
may have boldness in the day of judgement: because as 
He is, so are we in this world.”

John 14:12, “Most assuredly, I say to you, he who 
believes in Me, the works that I do he will do also; and 
greater works than these he will do, because I go to My 
Father.”
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