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Deel 1 
 
Barendrecht, het eiland IJsselmonde en een 
nieuwe naam 
 
Barendrecht 
In Augustus/ September 2019 was ik bij een goede vriendin in Barendrecht. Iedere keer als ik 
bij haar was, vooral als ik bleef logeren, ervaarden we veel geestelijke strijd. Ook deze keer 
was dit het geval, we gingen ervoor bidden en toen kreeg zij het idee om naar een park te 
gaan.  
Er was een park bij haar in de buurt waar zij wel eens de honden ging uitlaten en daar gingen 
we naartoe. We hadden beiden geen idee wat we daar zouden doen. Zodra we de auto 
uitstapten wist ik wat de bedoeling was. Midden in het park was een heuvel en ik had de 
overtuiging dat we daar op de heuvel moesten gaan bidden. Dat deden we. Ik had geen idee 
wat ik moest bidden, we waren dan ook snel klaar en gingen naar huis. De dagen erna 
probeerde ik nog wat informatie te achterhalen over het park en het betreffende bergje maar ik 
kon er niets bijzonders over vinden en liet het gaan.  
 



Toch liet het me niet los en in oktober ben ik verdergegaan met het onderzoek over wat er is 
met dit park – en met Barendrecht- aangezien ik daar iedere keer zoveel strijd ervaarde. 
Onderstaande info komt van Wikipedia 
 
Gaatkensbult 

De Gaatkensbult of Oude Maasheuvel, die officieel de Jan Gerritseheuvel heet, is een 
kunstmatige heuvel in recreatiegebied Jan Gerritsepolder bij Barendrecht, in 
de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De heuvel is ontstaan tijdens de aanleg van het 
Barendrechtse deel van de Vinex-wijk Midden-IJsselmonde, in het begin van de 21e eeuw. 
Dit woongebied ligt in de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard. Het Barendrechtse 
deel van deze wijk locatie heet Carnisselande. De Gaatkensbult is prominent aanwezig ten 
zuiden van deze woonwijk bij de Oude Maas. 

De heuvel bestaat uit een deel van de grond die vrijkwam bij de aanleg van de nabijgelegen 
bufferopvang voor regenwater, de Gaatkens Plas. De rest van de grond is gebruikt voor de 
aanleg van de geluidswal van de A15 ten noorden van Carnisselande. 

Op de heuvel staat het kunstwerk Sky, Moon, Mirror, Environment uit 2006. Het is ontworpen 
door cultureel planoloog Arno van der Mark en bestaat uit een ronde holle spiegel van ca 3,5 
meter in doorsnede. Afhankelijk van de afstand van de beschouwer tot het kunstwerk 
reflecteert het de omgeving. Van dichtbij spiegelt het de bezoeker en het omringende 
landschap in een normale weergave. Als meer afstand tot het object genomen wordt slaat 
het beeld op een bepaald punt om en toont de spiegel landschap en bezoeker 
ondersteboven. Het kunstwerk is onderdeel van een kunstenplan voor 
Barendrecht-Carnisselande. 

Het kunstwerk is in de zomer van 2009 opnieuw bewerkt. Door de holle spiegel ontstond er 
een brandpunt zodra de zon scheen, en als oplossing is hiervoor bedacht dat er nog een 
(bolle) plaat bovenop werd gelast. Het is nu een bolle spiegel. 
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Missie 1 Barendrecht: Halloween Nacht 
 

                             
 
Ik zocht de Gaatkensbult op via google earth. In eerste instantie dacht ik dat de heuvel in de 
vorm van een spiraal was gelegd, later zag ik dat het een Yin-Yang teken was. Ik heb de 
betekenis ervan opgezocht. Van bovenaf zie je ook dat de paden die vanaf het bergje lopen 
lijken op zonnestralen. (Vaak zijn er acht stralen die afgebeeld worden bij zonnegodreligies) 
 
De woorden Yin en Yang, bestaan beide uit 2 Chinese karakters. Beiden bevatten het woord 
heuvel of berg. Het andere karakterteken van het woord yin betekent bewolkt en ook het 
heden. Yin symboliseert ook het vrouwelijke, het negatieve en de schaduw- en noord kant van 
de heuvel en de zuidelijke kant van een rivierbank. 
Het tweede karakterteken van het woord Yang betekent opgaande zon, of zonneschijn. Yang 
symboliseert het mannelijke, het positieve, de zonnige en zuidelijke kant van de heuvel en de 
noordelijke kant van een rivierbank.  
Dit sluit aan bij de realiteit, het is een heuvel aan twee kanten is er een rivier (de Maas) en er 
staat een groot kunstvoorwerp op de heuvel, een spiegel waarin je de wolken en het heden 
kunt zien.  
 
Het elastisch perspectief 
 
De naam van dit kunstvoorwerp is sky, moon, mirror, environment, het is onderdeel van een 
kunstproject in Barendrecht/ Carnisse, genaamd het elastisch perspectief. Dit kunstproject 
bestaat uit zo’n 25 kunstvoorwerpen met namen als: Full moon II, het labyrint, metamorfose, 
de titaantjes, spirituele dimensie, een beeld voor Hatseput (de eerste vrouwelijke Egyptische 
Farao) en een beeld dat heet ‘in weiter ferne so nah’, dit betekent zo ver weg, zo dichtbij. Dit 
laatste is de titel van een film over een gevallen engel die bij de mensen wil horen. Er is ook 
een nummer van U2 met deze titel, wat hoort bij het album Zooropia (zoo= dierentuin ropia= 
europa)  
 
Uit far away, so close van U2  
“You stumble out of a hole in the ground 
A vampire or a victim 
It depends on who's around” 
 
Nog een interessant feit: 
De bewoners van Carnisse wilden bij de bouw van de wijk ook graag een kerk. Die kregen zij. 
Maar zij kregen daar ook iets bij die kerk waar zij niet om vroegen en waar ze ook niet blij van 
werden. Namelijk een kunstwerk, het kunstwerk spirituele dimensie. Zie de afbeelding van het 
kerkgebouw en het betreffende kunstwerk.  



 
 
De kerk 
 
Ik heb ook verder gekeken naar de kerk. Deze kerk is onderdeel van een katholieke 
kerkfederatie, genaamd: Rooms Katholieke Federatie van de Heilige Maria Magdalena.  
Wanneer je op de site kijkt zie een filmpje waarop het gebied tussen de oude en nieuwe maas 
wordt uitgelicht en waar vijf kerken die hierbij horen tevoorschijn komen en ieder een deel van dit 
gebied claimen.  
 

                                
 
Santeria 
 
Het laatste waar God over sprak was het verbreken van de machten van Santeria. Ik ben niet 
zo bekend met deze religie en weet ook niet wat het met dit gebied te maken heeft. Ik wist dat 
het een Afrikaanse religie was die zich had gemengd met het katholicisme en dat er vaak een 
kip wordt geslacht. De enige bevestiging die we hierover kregen was dat er bij die vriendin 
voor haar deur ineens een kip liep. Er was één persoon in de omgeving die kippen hield maar 
deze kip was niet van hun. Uiteindelijk is de kip opgehaald en niemand is erachter gekomen 
waar die kip vandaan kwam.  
 
Halloween Nacht 
 
Ik kreeg het op mijn hart om in de nacht van Halloween om het middernachtelijk uur, naar de 
Maasheuvel/ Gaatkensbult te gaan en om al deze dingen die we hadden ontdekt te verbreken. 
Ik was in die periode ook het boek van Ana Ferrel Mendez aan het lezen, ‘het schudden van 
de hemelen.’ Zij beschrijft daarin ook dat ze naar plekken moest gaan om machten te binden 
en gebieden vrij te spreken. Vaak waren het ook hooggelegen plaatsen. Ook vertelde zij dat er 
kracht in zat om op dezelfde tijden als dat demonische verbonden waren gesloten, deze te 
verbreken.  
Halloween heeft te maken met hekserij, voorouderverering en het opengaan van een poort 
voor de geestelijke wereld om doorheen te komen. In het katholicisme komt ook 
voorouderverering en bidden tot de doden voor, eveneens als bij Santeria, en het kunstproject 
was ook duidelijk opgezet om een geestelijke poort te openen.  



Maarthen Luther 
 
Ik ontdekte ook dat Hervormingsdag op 31 oktober valt. Dit is de dag dat Maarten Luther zijn 
95 stellingen tegen de Rooms- Katholieke kerk heeft gepubliceerd, dit leidde tot een breuk 
met de kerk van Rome. Daarna zijn de protestantse kerken ontstaan. 
 
De nacht zelf 
 
We zijn uiteindelijk met zijn drieën (Mijn moeder Mies, Jacqueline en ik) in de nacht van 31 
oktober naar die plek gegaan. We hebben een aantal mensen gevraagd om thuis voorbede te 
doen. We hebben al deze bolwerken verbroken in de naam van Jezus. En deze demonische 
poorten gesloten en gebeden dat deze plek nu een poort zal zijn voor de engelen van God 
zodat zij daar kunnen opstijgen en landen en hun boodschappen overbrengen.  
Ik heb een steen meegenomen, daar heb ik de naam Bet El Rohi (huis van de God die mij ziet) 
op geschreven en die gezalfd met olie en daar neergelegd (pas later begreep ik het belang van 
die nieuwe naam). We hebben daar ook wat liederen gezongen, lofoffers brengen wij aan U/ 
Jezus, wij verhogen U/ en maak ons een leger oh Heer.  
 
 
 
Missie 2, het betreffende gebied 
 

 
 
Pas na dit hele gebeuren kreeg ik meer inzicht om welk gebied het nu eigenlijk gaat waarover 
we hadden gebeden. En hoe dit gebied heet waar deze Katholieke Federatie een claim op had 
gelegd.  
 
Op het kaartje hierboven is dit gebied uitgelicht. Het is het eiland IJsselmonde, officieel hoort 
het deel achter de stippellijn niet bij het gebied dat IJsselmonde heet, maar het is wel hetzelfde 
eiland. Een deel van dit gebied is Rotterdam- Zuid.  
Vroeger was dit gebied volledig afgescheiden, tegenwoordig wordt het door talloze tunnels en 
bruggen verbonden met het vasteland.  
 



Rotterdam Zuid, hoorde nooit echt bij Rotterdam. De stad is ontstaan op de rechter Maasoever 
aan de noordkant van de rivier. Feijenoord lag ten zuiden van de rivier.  
Rotterdam was vanaf 1591 eigenaar van een deel van Feijenoord, in 1658 werd de rest van 
Feijenoord opgekocht en later kwamen er meer gebieden bij.  
 
Dit zuidelijke gedeelte van Rotterdam was onbewoond, moerasachtig gebied. Toen het bij 
Rotterdam werd gevoegd werd dit gedeelte gebruikt voor zaken die men in Noord liever niet 
had. Er kwam bijvoorbeeld een pesthuis (mensen met de pest werden als het ware naar Zuid 
verbannen). Ook kwam er een traankokerij, hier werd walvistraan (smeer) gewonnen, dit 
stonk enorm. En er was een galgenveldje waar ter door veroordeelden werden opgehangen.  
 
Bewoners 
 
Pas in de periode 1866-1872 kwamen er bruggen en meer scheepsvervoer, er kwam meer 
leven ‘op Zuid’ ontzettend veel havens.  
 
Dit trok veel boeren aan die werk zochten en die havenarbeiders werden. Zuid kreeg van 
Noord de naam: de boerenzij. Zuid bleef men met een denigrerende klank in de mond houden, 
en er werd tot nog een paar decennia na de 2e wereldoorlog op neergekeken, en wellicht voor 
een deel nog steeds. Rotterdam Noord loopt dan ook zo’n 500 jaar op Zuid vooruit.  
 
Droom 
 
Betreffende voorgaande zaken en dit eiland moest ik denken aan een droom die ik een aantal 
jaren eerder had. In die droom was ik op een eiland, ik stond op een heuvel. En het was er 
heel donker, het leek nacht. Er waren meer mensen met mij op het eiland. Iedereen, inclusief 
mezelf liep in arme voddenkleren. We konden elkaar amper zien en ook was er niet echt 
contact met elkaar. Het was armoedig, kaal en duister. Ik voelde mij alleen ondanks dat er 
mensen om mij heen liepen.  
In het water, om het eiland heen, zwom een gigantisch monster, het leek op een grote 
krokodil. Het was heel angstaanjagend en dit monster sloot ons in. Ik wist dat ik niet van het 
eiland kon afkomen zolang dat monster daar was. Ik kon wel de overkant zien, daar was het 
namelijk wel licht. De mensen daar zagen er veel beter uit, zij droegen mooie kleding. Ik wist 
dat dit om Rotterdam- Zuid ging.  
 
Islemunda 
Oorspronkelijk heette dit gebied Islemünda. Toendertijd waren wij nog onder de Spaanse 
overheersing.  
Munda betekent mondaine: 
Aards, sophisicated, wereldlijk, wereld-wijs 
Profaan, seculier, wereldlijk, gebrek aan interesse 
Van deze aardse wereld in plaatse van het hemelse, geestelijke 
In de shino leer: geesten van de doden kunnen werken en bewegen in het mondaine 
 
Terug naar de Yin Yang 
Als we kijken naar het Yin-Yang teken dan is de Zuid kant van de rivier het deel waar de zon 
niet schijnt, waar duisternis is. Dit is het vrouwelijke deel, denk aan de zogenaamd ‘Heilige 
Maria Magdalena Federatie’, en haar connectie met dit eiland. Dit hangt samen met het woord 
mondaine en mijn droom van duisternis.  
 



Een nieuwe identiteit 
Na al deze informatie was ik er klaar mee, ik werd er erg door geraakt. Ik ben opgegroeid en 
woon in Rotterdam- Zuid. Deze hele geschiedenis en alles wat werd geopenbaard was zo 
negatief dat ik erom moest huilen en ik werd er ook boos om. Ik vroeg aan God wat Zijn visie 
was over dit gebied en hoe Hij dit noemde, want dit is zeker niet Gods beeld van Rotterdam 
Zuid en het eiland IJselmonde.  
 
Meteen toen ik het vroeg kreeg ik de naam Galilea van God. En ik dacht aan de tekst in 
Mattheus.  
 
“Het volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van 
de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.”  
Mattheüs 4: 16 
 
Er kwam gelijk een grote vreugde over mij heen. Ik wist dat God een groot plan had met 
Rotterdam en met name Rotterdam- Zuid. Ik weleens gehoord over profetieën over 
Rotterdam, dat er een grote opwekking zou komen, en dat Rotterdam de poort naar Europa 
zou worden van Gods glorie.  
 
Galilea was het eerste gebied waar Jezus zijn bediening begon, waar het licht baanbrak en hier 
riep Hij de eerste discipelen, onder andere Petrus. Veel later zou ik nog meer bevestigingen 
krijgen hierover.  
 
De naam Bet El Rohi 
Eerder mocht ik dit gebied een nieuwe naam geven, bet El Rohi. De twee teksten die ik erbij 
kreeg waren die van Jakobs ladder: Genesis 28: 12-19 en het verhaal van Hagar in de woestijn 
Genesis 16:13. Jakob komt op een plek waar engelen neerdalen en opstijgen en zalft die plek 
en noemt het Bet El, huis Gods. Hagar is de weggestuurde, afgewezen en verbannen vrouw, 
en God spreekt tot haar en zij noemt God, El Rohi, de God die mij ziet. Aangezien dit deel 
van Rotterdam geestelijk gezien zo in het duisternis is, en wat in het duister is kun je niet zien 
was dit een passende naam. Later zag ik ook de connectie tussen Rotterdam- Zuid als een plek 
van verbanning (pesthuis) en Hagar, de verbannen vrouw.  
 
Drie Bijbelteksten 
Uiteindelijk gaf God drie Bijbelgedeelten om uit te bidden over dit gebied:  
Jesaja 9:1-6, Ezechiël 29:2-7 en Jesaja 60 
 
In Jesaja 9 staat onder andere: “Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, 
gewenteld in het bloed zal verbrand worden, voedsel voor het vuur.” Ik moest denken aan de 
tweede wereldoorlog en dat daar nog wat zaken beleden en verbroken moeten worden.  
 
De tekst in Ezechiël begint zo: “Zie, Ik zal u, Farao, koning van Egypte, groot zeemonster dat 
in het midden van zijn rivieren ligt, dat gezegd heeft: Mijn Nijl is van mij en ik heb die voor 
mijzelf gemaakt! Ik zal haken in uw kaken slaan en de vis van uw rivieren aan uw schubben 
hechten. Ik zal u uit het midden van uw rivieren omhoogtrekken.” 
 
Dit matcht duidelijk met de droom die ik had over dat grote zeemonster dat om het eiland 
heen zwom.  
 



Het begin van de tekst in Jesaja 60 is het volgende: “Sta op, wordt verlicht, want uw licht 
komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde 
bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn 
heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenvolken zullen naar uw licht gaan en 
koningen naar de glans van uw dageraad.” 
 
Het volgende gebed heb ik op mijn hart gegeven om te proclameren over het gebied: 
 
Overwinning, lof, eer en glorie aan God, de God van Israël, Zijn aangezicht schijnt op u, Zijn 

licht gaat over u op. Hij verheft u boven al uw aanklagers, allen die zicht tegen u keerden 
zullen beschaamd staan. God maakt u tot een loflied en een heerlijkheid onder de volken. Een 
lofprijs voor natiën. Open uw poorten voor de God van uw heil en Hij zal door u heentrekken 

en plaatsnemen. 
Hallelujah Adonai, de God die u verkiest. U was beschaamd en verworpen. Maar Ik neem u 
op zal u tot Mij nemen. Ik neem weg de smaad die tot u viel. Ik werp opnieuw het lot over u. 
De aanklacht zal niet meer gevonden worden. Ik werp Mijn levend water over u en spoel u 
schoon. Ik geef u een mantel die heet heerlijkheid en liefelijkheid. Ik doe een ring aan uw 

vinger, de getrouwde. Ik zet een kroon op uw hoofd en geef u autoriteit om volken te 
onderwerpen. Niet om te overheersen maar voor herstel. Want Ik geef u een nieuw hart, een 

hart die naar Mij hoort en Ik leg Mijn woorden in uw mond. 
 

SPREEK! WEES MIJN STEM 
 
SPREEK! SPREEK LUIDER 
 
SCHREEUW HET UIT IN BARENSNOOD 
 
WANT HET ZAL TOT STAND KOMEN 
 
DIT ZAL IK DOEN EN IK BEVESTIG HET MET MIJN WOORD 
 
Oudjaarsavond 
 
Uiteindelijk zijn we (mijn moeder in ik) in de nacht van oud en nieuw, om middernacht, nog 
een keer naar die plek gegaan. Dit keer hebben we deze teksten geproclameerd en de 
volgende liederen gezonden: 
Kom kijken wat de Heer gaat doen 
Oh Heer, giet een stroom van levend water  
Gods volk wordt uitgeleid                                 - en we geloven in een grote geestelijke  
                                                                             uittocht van Gods kinderen.  
 
Een bevestiging 
 
Ik deelde dit met iemand die ik ken uit een gemeente waar ik kwam. Zij vertelde dat de 
voorganger van die gemeente, Gerard de Groot, een beeld had dat er duisternis is over 
Rotterdam, en dat het licht zou baan breken. Het was een beeld waarin we door water werden 
omringd, we konden er niet doorheen trekken, God zou de zee gaan splijten en er zou een 
grote uittocht plaatsvinden.  
 
 


