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Trojaanse Tirannie 
 

Begin september 2020 ontving onze geliefde broeder Joe Joe Dawson, een krachtige droom die een 

zeer verhelderende kijk geeft op de werken der duisternis die we om ons heen kunnen waarnemen. 

Deze droom bevat bovenal waardevolle inzichten in wat God wil doen in deze tijd en in welke plaats 

wij daarin kunnen innemen. Joe Joe heeft deze droom, tezamen met zijn eigen uitleg en oproep, 

gedeeld via zijn Youtube kanaal en ook is een samenvatting ervan gepubliceerd op elijahlist.com: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yUNSui-fylk 

https://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=24396 

 

De droom van Joe Joe 

Ik droomde dat ik naast een grote zwarte muur stond, die zo hoog was dat ik de top nauwelijks kon 

zien. Toen sprak de Heilige Geest tot mij: ‘Kijk omhoog’. Ik keek omhoog, maar toch kon ik de top nog 

niet zien. Ik zag echter wel dat er veel mensen bij de muur stonden. 

De Heilige Geest sprak opnieuw tot mij en zei: ‘Kijk omhoog, helemaal naar de top’. Toen ik dat deed, 

kon ik zien dat de muur eigenlijk een Trojaans Paard was. Toen sprak de Heilige Geest opnieuw tot mij 

en zei:  ‘Kijk omhoog, helemaal naar de top’. Toen ik dat deed, zag ik dat het hoofd van het Trojaanse 

Paard niet het hoofd van een paard was, maar de kop van een hond, van een Doberman Pinscher. 

Vervolgens verschoof de droom en ik voelde een overweldigende demonische aanwezigheid. Op dit 

punt in de droom voelde ik de ontzagwekkende omvang en de invloed van dit demonische wezen. 

Echter, bijna direct daarna, voelde ik een nog sterker bewustzijn van de kracht en de autoriteit van God 

over me komen. 

Toen ik wakker werd van de droom, was ik me bewust dat dit een waarschuwing van God was. Ik geloof 

dat dit een teken was dat het Lichaam van Christus in Amerika moet bidden en vasten als nooit tevoren. 

Toen sprak de HEERE tot mij: ‘Er zijn veel politici die zich voordoen alsof ze bescherming bieden. Zoals 

waakhonden, blaffen ze stemmen van gerechtigheid en de agenda van God aan de kant. Wat binnen 

dit Trojaanse Paard zit is een groep demonische krachten die de macht van de duisternis willen loslaten 

in dit land, meer dan iemand zich maar kan voorstellen. Echter, als Mijn Kerk opstaat in dit uur in 

voorbede, dan zal wat Ik zal doen veel groter zijn dan dit demonische wezen dat je zag in de droom. Als 

Mijn volk zal bidden, kan dit worden tegengehouden.’ 

 

De oproep van Joe Joe 

De Schriften maken duidelijk dat we als zonen en dochters van God macht hebben over overheden, 

machten en demonische krachten. De werken der duisternis kunnen de kinderen van God niet verslaan 

tenzij we passief blijven. Nu is de tijd om alarm te slaan en op te roepen tot bidden en vasten. Nu is de 

tijd om vurig voorbede te doen voor Amerika en de natiën van de aarde. 

Moge het overblijfsel (van Gods volk) opstaan in dit uur om dit Trojaanse Paard, vermomd als een 

waakhond, neer te halen. Mensen van gebed, begin te bidden! Dit is een cruciaal moment en we 

moeten de instructies van 2 Kronieken 7:14 ter harte nemen: ‘En Mijn volk waarover Mijn Naam is 

uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze 

wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.’ 

 

Het Paard van Troje 

Het lijkt in eerste instantie misschien vreemd dat God gebruik maakt van een verhaal uit de Griekse 

mythologie om iets te delen met ons. Op zich behoeft dit geen verbazing te wekken, aangezien de 

Geestvervulde Paulus ook de vrijmoedigheid nam om op de Griekse Areopagus, gebruik te maken van 

één van de Griekse afgodsbeelden om het evangelie te verkondigen (Handelingen 17:22-23). Om de 

betekenis van dit beeld beter te kunnen begrijpen, zullen we eerst terugblikken op het oorspronkelijke 

verhaal: 
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De Grieken hadden tien jaar lang geprobeerd om Troje te veroveren, maar waren op basis van hun 

kracht alleen, niet in staat gebleken dat te doen. Uiteindelijk bedachten ze daarom een sluwe list. Ze 

bouwden een groot Paard met daarin een verborgen ruimte, waarin ze enkele tientallen van hun beste 

strijders verstopten. Vervolgens lieten ze dit Paard achter bij Troje en trokken ze zelf weg om zich met 

hun boten ergens in de buurt te verstoppen. Op het Paard hadden ze een inscriptie gemaakt, waaruit 

zou moeten blijken dat het een geschenk aan de godin Athena betrof. Sinon, de enige van de Grieken 

die was achtergebleven, vertelde de inwoners van Troje dat hij vanwege een ruzie was achtergelaten 

en dat het Paard bewust zo groot was gemaakt, dat het niet door de stadspoort van Troje kon. De 

Grieken wilden namelijk niet dat Troje, door het Paard binnen te halen, in de gunst zou komen bij de 

godin Athena, aldus Sinon. Hij zei ook dat als ze een stuk van hun stadsmuur zouden afbreken en het 

geschenk daardoorheen naar binnen zouden halen, ze zouden kunnen rekenen op de bescherming van 

Athena. Ondanks diverse waarschuwingen van wakkere mensen die een list vermoedden, werd toch 

besloten om een bres in de stadsmuur te maken en het Paard binnen te halen. Toen het Paard eenmaal 

binnen was, kwamen de daarin verstopte Grieken ’s nachts tevoorschijn om de poorten voor hun 

inmiddels teruggekeerde Griekse medestrijders te openen. Zo werd Troje veroverd door de Grieken. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paard_van_Troje 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trojan_Horse 

 

Onze toelichting 

Door de droom van Joe Joe te leggen naast het oorspronkelijke verhaal, kunnen we diverse 

aanvullende inzichten ontdekken die ons kunnen helpen om wijsheid te vinden voor de tijd waarin we 

leven. 

 

Overeenkomsten 

Het behoeft weinig uitleg dat het Trojaanse Paard symbool staat voor het systeem dat wordt uitgerold 

temidden van de coronacrisis. De kern van deze machtsgreep is namelijk dat door het zaaien van 

ongerechtvaardigde angst, de machthebbers van de aarde ons verleiden om te vertrouwen op hun 

‘bescherming’, die wordt geboden in de vorm van lockdowns, mondkapjesverplichtingen, verbod op 

samenkomen, verplichtingen tot testen en uiteindelijk de druk om ‘bescherming’ via onze bloedbanen 

toe te laten. De angst voor zowel ziekte en dood, als de angst om schuldig geacht te worden aan de 

ziekte of dood van anderen, hebben de meeste mensen verblind en verlamd, waardoor ze deze 

verleiding niet doorzien en er gemakkelijk aan toegeven. 

 

Onderscheiding 

De Heilige Geest moest Joe Joe drie keer aansporen, voordat hij de werkelijke aard van de donkere 

muur ten volle kon onderscheiden. Dit is voor de meeste wachters in ons land herkenbaar. Veel 

mensen zijn in hun verwarring en angst gefocust geraakt op de details van de crisis, zoals de 

dodenaantallen, frauduleuze besmettingscijfers en de directe gevolgen van de overheidsmaatregelen. 

Hoewel veel afzonderlijke aspecten van de maatregelen de werken der duisternis al in zich dragen, 

zoals besproken in de eerste twee artikelen in het kanaal ‘Misleiding en Macht’, is het ultieme 

probleem het gigantische, duistere systeem dat erachter zit. We moeten een specifieke inspanning 

doen om uit te zoomen van de details en om de daadwerkelijke aard van de crisis te kunnen 

onderscheiden. Deze inspanning vereist de keuze om de waarheid te willen zien, maar helaas zijn nog 

te weinig gelovigen bereid om die keuze te maken. 

 

Omvang 

De omvang van het Trojaanse Paard is ontzagwekkend, evenals de duisternis die erin verborgen ligt. 

Wat aangeboden wordt als bescherming, is ten diepste een verleiding om de deur te openen voor een 

duisternis die groter is dan we ons maar kunnen voorstellen. Dit is meer dan reden genoeg om dit 

probleem zeer serieus te nemen en te zoeken welke taak wij als gelovigen te vervullen hebben. Hoewel 

de duisternis ontzagwekkend groot is, ervoer Joe Joe ook dat de kracht van God veel groter is dan de 
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kracht van deze duisternis. Een te nadrukkelijke focus op de werken der duisternis, kan ons vertrouwen 

op God ondermijnen en ons te zeer onder de indruk doen komen van de macht van satan. Deze droom 

roept ons op om ons bovenal te concentreren op de kracht van God en op hoe wij ons kunnen 

positioneren om in deze kracht juist weerstand te kunnen bieden aan de duisternis en te strijden voor 

de openbaarwording van Gods heerlijkheid. 

 

Onze keus 

Het verhaal van het Paard van Troje maakt duidelijk dat het uiteindelijk de inwoners van Troje zelf 

waren die de vijand binnen lieten. Het is bijzonder opvallend dat Troje tien jaar lang, zonder dit 

geschenk aan de godin Athena in bezit te hebben, stand had gehouden tegen de Grieken. En toch 

kwamen ze nu in de verleiding om, terwijl de Grieken al bij Troje weg waren, toch hun hoop te vestigen 

op het binnenhalen van dit geschenk om in de gunst van deze godin te komen. Deze zelfde verleiding 

heeft veel medegelovigen doen struikelen. Hoewel de wetenschappelijke basis achter de 

‘beschermende’ maatregelen zo lek is als een mandje en de meeste gezonde mensen voldoende 

weerstand hebben om het coronavirus te verslaan, zijn velen toch zo ver gekomen dat ze hun hoop 

zijn gaan vestigen op onwetenschappelijke maatregelen en onverantwoord experimentele therapieën. 

Als de macht van dit systeem groter wordt naar de mate waarin wij ons buigen voor de maatregelen, 

wordt de macht ervan ook kleiner naar de mate waarin wij ons aan deze maatregelen onttrekken. Dit 

moet echter wel op tijd gebeuren. 

 

Onvermogen 

Het beeld van het Paard van Troje getuigt ook van het onvermogen van het rijk der duisternis om door 

kracht te overwinnen. Satan, de vader der leugen, heeft slechts macht over ons naar de mate waarin 

hij erin slaagt om ons te misleiden. Dit wordt keer op keer bevestigd door het feit dat een ieder die 

waarheid zoekt en brengt over de aard van deze crisis, direct te maken krijgt met demonische 

tegenstand in de vorm van laster, minachting, intimidatie, censuur en vervolging. Elke persoon die 

meewerkt om de werken der duisternis te ontmaskeren, is al een bedreiging voor satan, wat ten 

diepste een teken is van zijn zwakte. 

 

Ommekeer 

In deze droom laat God heel duidelijk zien dat Zijn volk een opdracht heeft en dat het van de houding 

van de gelovigen afhangt of deze crisis daadwerkelijk ten goede gekeerd kan worden. Sommige 

wachters hebben hun inzicht in de hedendaagse gebeurtenissen enkel gelegd naast Bijbelgedeelten 

over de eindtijd en zuiver op basis daarvan een verwachting gecreëerd. Omdat een vaccinatiepaspoort 

uiteindelijk een invulling zou kunnen zijn van het teken van het Beest, hebben velen geconcludeerd 

dat de Grote Verdrukking heel dichtbij is en dat het overal op aarde alleen maar erger wordt. Veel van 

degenen die geloven in een opname van de gemeente vóór de Grote Verdrukking, hebben hun hoop 

vooral gevestigd op deze verwachte gebeurtenis en houden geen rekening meer met een ommekeer. 

 

Opname? 

Het idee van de opname van de Gemeente vóór de Grote Verdrukking, is 1800 jaar lang nooit gepredikt 

onder gelovigen en is pas ergens in het begin van  de 19e eeuw ontstaan. Waar dit idee uitzonderlijk 

goed verspreid is, is het een stuk minder goed onderbouwd. Het heeft wat ons betreft meer weg van 

een profetie, dan dat het zijn oorsprong vindt in een zorgvuldige uitleg van de schriften en het zou 

daarom ook als profetie getoetst en gewogen moeten worden. Corrie ten Boom heeft bijvoorbeeld 

gewaarschuwd voor de risico’s omtrent het prediken van een opname vóór de Grote Verdrukking. 

 

Onderbrekingen 

In het artikel ‘Weten en Doen’, deel vijf in de serie ‘Principes van Profetie’, hebben we                                                                                                                              

besproken dat de coronacrisis wel eens direct verbonden kon zijn met de opening van het eerste zegel 

in Openbaring 6:2. Tussen het openen van het eerste zegel en de Grote Verdrukking, zullen nog veel 

andere gebeurtenissen plaatsvinden. Als we het verbreken van dit zegel beschouwen als een begin van 
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weeën, dan moeten we ook aanvaarden dat er perioden van verlichting komen, zoals normaal bij 

barensweeën. We hebben dus profetische openbaring nodig om te weten wat we mogen verwachten 

voor deze tijd en waar we voor mogen strijden. In Spreuken 29:18 staat dat waar openbaring 

ontbreekt, het volk verwildert. Om als discipelen van de Heere Jezus eensgezind en geordend op te 

kunnen trekken, is het essentieel dat we ons uitstrekken naar de openbaring die de Heere Jezus wil 

geven, ook voor Zijn plannen met ons kostbare Nederland. 

 

Ontwikkelingen 

Volgens diverse Bijbelleraren zijn de geopolitieke ontwikkelingen niet zo ver dat we al enkele maanden 

vóór de Grote Verdrukking staan. Hoewel de ontwikkelingen rondom de ‘vaccinatie’ wijzen in de 

richting van het teken van het Beest, maken we een fout als we hier een vroegtijdige conclusie trekken. 

Als God ommekeer wil brengen en dat komt mede tot stand doordat wij niet buigen voor de druk van 

de overheid, dan zal het vaccinatiepaspoort in ieder geval nu nog niet het teken van het Beest worden. 

Of het wel of niet zo is, kan dus afhankelijk zijn van de actie die wij ondernemen. Toen de Israëlieten 

voor de Rode Zee stonden en het leger van Egypte op hen af kwam, was er volgens menselijke logica 

maar één uitkomst mogelijk. God stond daar echter boven en keerde deze benauwde situatie juist om 

in overwinning en doorbraak, tot Zijn verheerlijking. 

 

Opstaan 

Daniël 11:32 maakt duidelijk dat juist in het eind der tijden, het volk dat Zijn God kent krachtig zal zijn 

en daden zal doen. Dit betekent dus dat degenen die met God wandelen, op zullen staan als nooit 

tevoren om verschil te maken op deze wereld. Jesaja 60:1-3 spreekt over uitzonderlijke heerlijkheid 

temidden van de duisternis en spoort ons aan om op te staan en verlicht te worden. Als we de Heere 

Jezus volgen, dan kunnen we de werken doen die God tevoren al bereid heeft voor ons (Efeziërs 2:10). 

Zo kunnen we juist ijverig bezig blijven tot op het moment dat de Heere Jezus verschijnt in heerlijkheid. 

Een focus op de opname vóór de Grote Verdrukking is vaak ingegeven door angst en kan gemakkelijk 

leiden tot passiviteit en gelatenheid, die beiden Bijbels niet te rechtvaardigen zijn. 

 

Ongeloof 

Geloof komt voort uit het horen van het woord van Christus (Romeinen 10:17). ‘Niet geloven dat God 

nog ommekeer gaat brengen’, is niet hetzelfde als ‘geloven dat God geen ommekeer gaat brengen’. Er 

zijn wel medegelovigen die profetische dromen ontvangen over ommekeer, maar wij hebben nog niet 

gehoord van mensen die een droom ontvingen waaruit zou blijken dat het vanaf dit moment, in ons 

land, alleen maar slechter wordt. Als de Bijbel ergens niet duidelijk over is, dan is het aan ons om de 

concrete leiding van de Heilige Geest te zoeken en te bidden om dromen, visioenen of andere 

manieren waarop Hij inzicht wil geven. Een woord dat God in het heden spreekt is niet minder krachtig 

dan een schriftwoord. Toen Petrus uit de boot stapte, ging hij ook niet eerst de schriften raadplegen 

om te zien of daarin iets te vinden was over ‘lopen op water’. Als God zegt dat we moeten opstaan om 

te strijden voor een ommekeer in ons land, dan is het juist een uiting van geloof als we daarin 

wandelen. 

 

Overal? 

We komen soms in de verleiding te denken dat het Westen het centrum is van de wereld, maar dat is 

niet juist. Jeruzalem is het waar alles om draait en veel zaken rondom de Grote Verdrukking hebben 

direct betrekking op de verwikkelingen in het Midden-Oosten. Het Bijbelboek Daniël bevat veel 

voorzeggingen over geopolitieke ontwikkelingen en velen ervan zijn al vervuld. De uitdrukking ‘gehele 

aarde’ komt vaak voor in Daniël, maar als we deze vervulde profetieën naast hun vervulling leggen, 

dan kunnen we concluderen dat dit vaak niet gaat over de letterlijk gehele aarde, maar over de landen 

rondom Israël. We mogen daarom, tot op de dag dat de Heere Jezus terugkomt, zoeken naar Gods 

plan met ons land om onze plaats daarin met overtuiging in te nemen! 

 

Operatie Leeuw van Juda 


