
Getuigenis Sam en Els. 
 
In 1995 hebben Sam en Els een profetie ontvangen in de Volle Evangelie Gemeente Beréa Vlissingen. 
Er werd toen voor een aantal echtparen apart voorin in de gemeente gebeden door twee profeten 
(Keefer en Wilson) uit een ander werelddeel. Die profetie is op papier uitgewerkt. 
 
In maart 2005, 10 jaar later, werd duidelijk dat God deze profetie ging vervullen. 
Sam zijn dienstverband werd beëindigd. De redenen die op die donderdag in maart 2005 werden 
aangedragen om het dienstverband te beëindigen maakte dat Sam zich voelde als een skelet. Het 
leek alsof er niets goeds meer van hem over bleef. De daaropvolgende zondag had een gemeentelid 
een beeld van een gouden skelet. Niemand wist op dat moment iets van de situatie waar Sam in 
verkeerde, maar dit beeld had duidelijk betrekking op Sam die wist dat hem geen blaam trof bij het 
ontslag. Duidelijk werd dat God alles in Zijn hand heeft en dat Hij deze situatie gearrangeerd had. 
 
Toen Sam in april 2005 Richt-Jan Hamhuis in Brussel met de evangelische boekwinkel ging helpen 
tijdens een weekend deelde hij op vrijdagavond wat er gaande was in zijn leven. De zaterdagmorgen 
er opvolgend viel Sam zijn oog op het boek met de titel “If you want to walk on the water, you must get 
out of the boat”. Dezelfde woorden die ook in de profetie uit 1995 woorden genoemd. Nu moet u 
weten dat Sam bijna nooit een ander boek leest dan de Bijbel tenzij het boek aansluit in zijn leven. 
 
In juni 2005 was er de Zeeuwse gezinsdag in de Piet bij het Veerse Meer in Zeeland. Er was o.a. een 
standje van de Oost-Europa-Zending en Sam toonde belangstelling voor het werk dat zij deden. Toen 
hij vroeg wat ze zoal deden vertelden ze dat ze zendingsreizen maakten en daarbij gevangenissen 
bezochten, ziekenhuizen, met zieken baden, kerken bezochten, preekten, enz., enz. Precies dezelfde 
woorden werden gesproken als die aan het eind staan vermeld in de profetie uit 1995. Sam wist dat hij 
een reis wilde maken en belde die zomer naar de OEZ voor een groepsreis naar Hongarije/Roemenië. 
Er was nog 1 plaats over. “Dat is mijn plaats” zei Sam toen.  
Sam had het verlangen om een reis te maken, doordat zijn dochter Lilian die zomer 9 weken naar een 
zendingshuis voor wezen ging in Oeganda (Afrika) en enige tijd later werd Els door de zendingscom-
missie van Rafael Goes gevraagd naar datzelfde weeshuis te gaan. Toen werd duidelijk dat Els in 
diezelfde zomer ook voor bijna 4 weken naar hetzelfde weeshuis zou gaan. 
 
In oktober 2005 maakte Sam zijn een zendingsreis met een groep van de OEZ naar Hongarije/Roe-
menië. Toen hij op zondagochtend op de drempel van de deuropening stond van een kerkgebouw om 
de kerkzaal van deze gemeente binnen te gaan viel Gods Heilige Geest op hem en ontving hij totaal 
onverwacht een profetie voor deze gemeente. Tijdens de samenkomst was er gelegenheid om deze 
profetie met de gemeente te delen voorin de gemeente. De voorganger zei daarna dat hij de profetie 
als een woord van God erkende en als zodanig aanvaardde. Hij had twee weken gevast en gebeden 
dat God een man Gods zou sturen met een boodschap hoe ze als gemeente verder moesten. In zijn 
ogen was Sam op dat moment die man Gods en de vervulling van zijn gebed. En dat was ook zo. 
Vanwege de bijzondere ervaring op die zondag werden ze als groep gevraagd op donderdag terug te 
komen. Die donderdag na de kerkdienst vroeg één van de leiders Sam “are you a prophet?” in de 
weinige woorden engels die hij kon spreken. Aangezien Sam in die korte tijd dat ze er nog waren niet 
duidelijk aan hem in het engels kon verwoorden dat hij wel eens profetische woorden heeft, maar 
innerlijk wel wist dat hij profetisch was, maar dat hij nog nooit door handoplegging van de oudsten was 
gezegend als profeet, dus dit formeel ook niet was, antwoordde Sam hem met een kort maar krachtig 
overtuigend “yes!” (vanwege toch die innerlijke zekerheid). 
Sam had toen zie zondag wel gelijk door dat hij deze reis niet voor niets maakte, maar dat deze reis 
deel uitmaakte van Gods plan, vanwege de bovennatuurlijke gebeurtenissen. 
Zo bezochten ze op woensdag doodzieke man in een ziekenhuis in Oradea. Sam had het op zijn hart 
om met deze man te bidden, want dat stond ook in de profetie en hij moest er niet aan denken om het 
niet te doen en op de terugweg naar Nederland te denken, had ik maar…Dus met al zijn krachten bij 
elkaar bad hij die woensdagmiddag voor die man terwijl er 15 mensen rondom stonden. 
 
Eenmaal thuis gekomen heeft Sam vrijwel direct tijdens zijn stille tijd aan God beleden dat hij dit 
gezegd had en Hem gevraagd hem dit te vergeven, omdat hij formeel niet gezegend was als profeet 
en hij wilde niet dat er praatjes van zouden komen. De (zendings)wereld is immers maar klein.  
 
In november 2005 gingen Els en Sam naar een 24-uurs gebedsbijeenkomst in Den Haag. Er werden 
toen in 1 ½ jaar tijd 8 van die samenkomsten gehouden in het land, georganiseerd door Keith 



Abrahams(profeet uit Canada) en de VEG Aalsmeer. Op zaterdagochtend hebben ze 2 ½ uur met 
Keith gepraat. Hij was al eens in Vlissingen geweest en had toen met zijn gezin 5 dagen bij ons Sam 
en Els thuis geslapen. Hij had behoefte om die zaterdagmiddag met hen te bidden samen met nog 2 
andere mannen, ook profeten die hij meegenomen had, maar die verder niets van hun situatie wisten 
en ook niet hoe het met hen ging, enz. Tijdens dat gebed die zaterdagmiddag, bad één van die 
mannen “you are a prophet and an apostel and your wife too” en naar Els werd ook nog gebeden dat 
ze een vrouw van gebed en van doorbraak was. Voorts werd er o.a. bij gezegd dat God binnen zeven 
dagen zou spreken en binnen drie weken opnieuw een teken zou geven. Tevens ontving Sam van 
Keith een briefje van 20 euro, omdat hij niets anders had, als teken dat hij niet zou vergeten dat God 
hem een sleutel van Zijn Koninkrijk heeft gegeven. Wow wat een gebeurtenis. Het was alsof God Zelf 
kenbaar wilde maken aan ons; Ik Zelf zal jullie aanstellen. Je hebt vergeving gevraagd, het aan Mij 
teruggeven, maar het is wel Mijn gedachte voor jullie. 
Diezelfde middag gingen Sam en Els naar een bijeenkomst van de Full Gospel Business Men’s 
Fellowship International te Zeist en daar werden voor Els dezelfde woorden uitgebeden dat ze een 
vrouw van gebed en van doorbraak is. 
 
God zal spreken binnen zeven dagen… Binnen zeven dagen, op donderdag, belt de reisleider Sam op 
om af te spreken voor een reunie. Aan het einde van het telefoongesprek merkt hij nog op dat de 
zieke man waar we tijdens de reis voor gebeden hebben is genezen. Wow, God zal spreken binnen 
zeven dagen. Wat voor Sam verder bijzonder was, was dat hij persoonlijk voor deze man in het 
ziekenhuis in Oradea-Roemenië heeft gebeden. Een geinspireerd gebed, waarin woorden van God 
gesproken werden voor deze zieke stervende man. Hij zou van huis uit begraven worden. Het huis 
was schoongemaakt, de lijkkist stond in de woonkamer op tafel en de man kwam genezend en lopend 
naar huis! 
 
God zal opnieuw spreken binnen 3 weken… Binnen drie weken op de reunie vertelde Sam de 
reisleider dat hij zo’n verlangen heeft om terug te gaan naar Hongarije, naar die gemeente en zegt de 
reisleider ‘Sam wat let je, je hebt de kontakten en weet je wat zo fijn is, dit is de afstand, één tank 
brandstof en je bent er dezelfde dag nog” (en hij steekt zijn arm recht en wijst van zijn elleboog naar 
zijn handpalm. Precies hetzelfde gebaar als dat Sam tijdens het avondmaal eind oktober in V.E.G. 
Berea Vlissingen maakte toen hij het avondmaal verzorgde en door de Geest geinspireerd zei dat het 
soms lijkt of God zo ver weg is en soms lijkt het dat God zo dichtbij is en zijn arm uitstrekte en wees 
van zijn elleboog naar zijn handpalm. Als we een centje in de offerbox gooien is dit de afstand tussen 
God en ons, als we de wijn drinken is dit de afstand tussen God en ons. Nu maakte die reisleider 
hetzelfde gebaar. Binnen 3 weken zou God opnieuw een teken geven. 
 
Kort daarna ontvingen Sam en Els een uitnodiging van de Hongaarse voorganger om terug te komen. 
We zijn toen in januari 2006 voor het eerst samen gegaan. De boodschap die we hadden voorbereidt 
en gedeeld viel helemaal in goede aarde. Ook hebben we toen leiders aangesteld en een vervolg 
gepland. Sedertdien gaan we er regelmatig naar toe. 


