Openbaringen overstroming Nederland chronologisch
• 2-4-2007 Ik ontving een droom dat ik iemand aan het waarschuwen was

dat het water in Nederland eraan kwam. God liet zien dat Nederland een
overstroming te wachten staat
• 19-1-2007 ontving een droom, dat het verschrikkelijk zou stormen in

Nederland. Een heftige storm kwam ons land binnen. Ik was op de galerij
bij ons voor de deur. De storm was zo heftig dat er allemaal zwaar
materiaal door de krachtige wind werd mee gevoerd. Het waaide gewoon
weg zo krachtig was de storm.
• 2007 ontving ik nog een droom over een storm in Nederland dat heel veel
bomen omgewaaid waren.
•

2007 ontving een droom, ik liep met mijn zoontje op straat en hij ging op
weg naar school. Het water kwam toen eraan.

• Mei 2010 begon God te spreken dat het water eraan kwam en dat wij ons

alvast moesten voorbereiden.
• 17-6-2010 Ontving een visioen van God heel duidelijk over de

overstroming van Nederland. Alles was heel helder voor de geest en
duidelijk. Ik zag dat ons land Nederland werd overstroomd. De zee
kwam binnen. Ik liep met ons zoontje buiten in de buurt bij ons. Het was
op klaar lichte dag. Ons zoontje was laat op school, en toen zag ik dat het
water binnen kwam. Nederland werd overstroomd. Ik hoorde God met
een duidelijke stem zeggen dat het water van 3 kanten Nederland zal
binnen komen. Uit de richting van Zeeland, uit de richting van Den Haag
en bij ons in de buurt (Rotterdam) vandaan. Ik hoorde God dat zeggen
en zag het tegelijkertijd gebeuren. De zee was woest en de golven waren
hoog. Ik zag een grote Tsunami waar ik onder stond. In de golf zag
papier-geld en spullen die stonden voor de hebzucht en het materialisme
van de mensen. Ik riep hardop: Binnen een paar minuten staat alles
onder water en dacht: had ik maar een boot gekocht.
• 17-6-2010 Ik vertelde dit woord in de ochtend aan mijn man. Eenmaal

aangekomen op zijn werk was er een grote lekkage. Zijn leidinggevende
kwam de zaak bekijken en riep: Dit lijkt wel de watersnoodramp van
1953. Dit was voor hem een bevestiging. En we kregen de ene bevestiging
na de andere bevestiging van verschillende mensen aan welke God deze
ramp over de overstroming heeft geopenbaard en bevestigd.
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• 18-6-2010 Ontving ik Jesaja 52:11-12 gelijk dit woord van uit de Bijbel.

God zei tegen mij jullie zullen op tijd uit jullie plaats vertrekken
• 18 -6-2010 Ontving ik deze profetische woorden. Sheilène Mijn dochter.
Het land moet zich bekeren en verootmoedigen en zij hebben het niet
gedaan. Zij zijn Mijn openbaringen uit de weg gegaan. Zij hebben niet
geluisterd naar Mijn knechten en profeten. De overstroming van
Nederland staat boven aan Mijn lijst op Mijn agenda. Sla alarm en
bereid je voor. Het heeft ook te maken met de politieke beslissingen die
de mensen hebben gemaakt. Zij hebben de verkeerde beslissing genomen.
Nu zal Ik binnen een zeer korte tijd het land treffen en er zullen zeer veel
doden zijn. Het land moet zich bekeren zo spreekt De Heer. En Ik zal
doen zo als Ik heb gesproken.
• 18-6-2010 Het ontvangen van het profetisch woord per mail, zeggende

dat Aalten een kustplaats zal worden.
• 18-6-2010 Gelijk die nacht kreeg ik weer een visioen over de

Overstroming in Nederland. En zag het water het huis binnen stromen
en het stond heel hoogIk zag dat de mensen geslagen werden met paniek
en angst. En het water bleef stijgen en stijgen. Ik zag de auto's drijven
achter bij ons in de straten en alle mensen sloegen op de vlucht. En dat de
elektriciteit uitviel. Het water stond zeer hoog. Ik zag de lijken liggen in
de straten.
• Juni 2010, De Heer vertelde dat Nederland in heel veel dingen een slecht

voorbeeld is geweest. De zonden van het land, homohuwelijken,
prostitutie, drugs, alcohol, seks, ontucht, geldzucht, hebzucht,
materialisme euthanasie, abortus. Het zijn de velen zondes die ons land
heeft verontreinigd. En dat het oordeel daar door over Nederland is
gekomen.
• 30-7-2010 Ontving dit visioen: Ik stond aan het strand en zag

En daarin trok God de zee helemaal naar achter net zoals bij een
tsunami.Toen, kwam de zee terug met volle kracht en sloeg het in op ons
land.
• 2-8-2010 Deze dag gingen wij met 2 andere gezinnen naar het

Dolfinarium in Harderwijk. In de auto vertelde De Heer dat wij naar
Aalten moeten gaan. Ik vertelde het toen aan mijn man. Hij wilde een
bevestiging daarop van God zelf ontvangen. Toen we aankwamen op de
parkeerplaats, stapten tegenover onze auto een ander gezin uit hun auto.
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De vader van het gezin sprak tot zijn zoontje die ongehoorzaam was. En
mijn man hoorde de vader tegen zijn zoon zeggen: “Als je je nu niet
gedraagt, stuur ik je terug naar Aalten” (de grote bevestiging waar hij op
heeft gewacht)
• In het park waarschuwde ik een vriendin van mij voor overstroming. Ze

vertelde mij dat ze het wist. De Heer heeft haar 8 maanden geleden het
zelfde geopenbaard. Ik vertelde haar dat er velen doden zullen vallen.
Toen vertelde ze dat een andere vrouw bij haar in de gemeente het ook
ontvangen heeft. De vertelde ook dat God haar heeft laten zien dat als die
dag aanbreekt, God haar thuis zal halen..
• 27-8-10 Ik droomde dat mensen na de ramp de overstroming van

Nederland met ziekte werden geslagen. En de ziekte was besmettelijk en
virussen breken uit.
• Op vrijdag 27 augustus zijn we naar Aalten gegaan om de mensen te
bezoeken die de mail met het profetisch woord verstuurd hebben. Tijdens
ons verblijf heeft de Heilige Geest vele bevestigingen en aanvullingen
gegeven op het komende oordeel van God.
• 28-8-2010 Droom, Ik droomde en zag 1 stuk droog land van boven af. Het

was Aalten, dat droog was.
• 30-8-2010 Een gezin was bij ons op bezoek en de vrouw die had pas

geleden een droom ontvangen dat ze in Aalten stond en dat het water tot
aan haar voeten kwam.
• God heeft daar de deur voor ons geopend en we gaan nu daadwerkelijk
naar Aalten verhuizen.
Sheilène Nanson

3

