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Profetie 
De grootste Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio  - 23 juni 2020 
 
‘Wel, gezegende mensen de HERE JEHOVA heeft met heeft nogal een groot 
gesprek met Mij gesproken. De HERE JEHOVA heeft een lang gesprek gehad 
met Mij, vandaag. En dit is het gesprek dat Ik aan u wil overbrengen. Ik wil dit 
gesprek vanavond met u delen. Het is ongeveer 19.04 uur Oost-Afrikaanse tijd. 
En wij hebben genoeg tijd gegeven zodat iedereen aan boord kon komen. En 
De HERE JEHOVA heeft met Mij gesproken, in de afgelopen 24 uur vandaag. 
Het grootste deel van het gesprek vond vandaag overdag plaats. En het is 
vandaag 23 juni, nog eens: vandaag is 23 juni, het jaar 2020. Dit zijn de 
gesprekken die De HEER met Mij heeft gehad. En dan, aan het eind zal Ik alles 
uitleggen. Het is nogal een lang gesprek. 
 
Het eerste deel: De HEER liet Mij de wolken zien, Hij liet Mij de wolken in de 
lucht zien. De wolk in de lucht. En vanuit de lucht zag Ik toen deze hoorn, deze 
hoorn die in de lucht verscheen. De hoorn die in de lucht verscheen. HIJ gaf Mij 
een veel groter begrip, van het langgerekte visioen dat HIJ met Mij had, met 
ZIJN twee Dienaren, van 29 mei helemaal tot de 19e juni. Vandaag heb Ik weer 
een groter begrip gekregen. En het is heel, heel schokkend. Het zou de kerk 
veel zorgen moeten geven, dat De HEER heel lange tijd hetzelfde gesprek heeft, 
en meerdere keren, op vele manieren, op vele tijden. Nog eens: vandaag is het 
23 juni 2020. De HEER liet Mij de lucht zien. En in de lucht zag Ik de witte wolk. 
Toen kwam een hoorn daaruit tevoorschijn. Er kwam een hoorn uit één van de 
vier einden van de lucht. En die hoorn; het volgende dat Ik besefte is dat De 
HEER Mij naar beneden bracht naar de aarde.  
 
En ik zag twee felle beesten. Eén voorop, en de tweede volgde de andere. De 
beesten uit Openbaring hoofdstuk 13. Ik zag ze de tempel van De HEER in 
Jeruzalem naar binnen gaan. Vandaag, net een paar uur geleden. Waarschijnlijk 
5 uur geleden, of minder. Ik zag de beesten. De woeste beesten die wij in 
Openbaring hoofdstuk 13 gezien heeft. Ik zag ze de tempel van De HEERE 
binnen gaan. En daarna, toen Ik van de schrik wakker werd, en Ik daar nog lag, 
erover aan het nadenken. En toen liet HIJ Mij de beesten zien. En ze openden 
hun mond. Het beest opende zijn vele monden. En hoofden, en monden, en … 
aaarrhhhhh, alle tanden. Als in: klaar om te verslinden, klaar om te bijten. HIJ 
bracht hem heel dichtbij zodat Ik de gezichten kon zien, de vele hoofden kon 
zien die hij heeft. En toen zag Ik de twee beesten de tempel van De HEER naar 
binnen gaan in Jeruzalem. Ze waren er twee, zoals Ik gezegd heb.  
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En ze leken heel erg op elkaar. Eén neemt duidelijk de leiding. Maar ze lijken 
veel op elkaar, heel identiek. Toen sprak de Stem van GOD De VADER hardop. 
GOD De VADER sprak hardop bij Stem. De Stem van De HERE GOD zei: ‘Zij 
komen het offer verwoesten.’ ‘Zij komen het offer verwoesten’  
 
En toen daarna, op dat moment laat De HEER Mij nu zien, De HERE GOD ZELF 
laat Mij nu de twee mega aloude Profeten van De HEER zien. HIJ laat Mij de 
twee grootse, grootste meest aloude Profeten van JAHWE zien. Zij zijn nu in 
Jeruzalem. En Ik zag Ze hun Bediening verrichten, Hun bediening uitvoeren in 
het land, het beloofde land. In Israël. En terwijl Ik slaap zie Ik dit visioen waarin 
Zij voorgaan in Israël. En dan hoor Ik, GOD De VADER zorgt dat Ik de twee grote 
Profeten van De HEER hoor. De grootste Profeten die de Hemel ooit gezonden 
heeft. HIJ zorgt dat Ik het hoor als Zij roepen. Met Mijn stem, Ze hebben allebei 
dezelfde Stem.  
 
Zij roepen, schreeuwden heel hard, met grote woede. En De HEER zorgde dat Ik 
wist dat Zij razend waren. Zij schreeuwden met de woede van GOD JAHWE 
ZELF, en schreeuwen met Mijn stem, deze Stem die u hoort. Heel erg luid, en 
zich beklagend. Schreeuwend, en hardop uitroepen. En Zij schreeuwden, 
riepen, de twee Profeten van JAHWE, in grote woede. In Israël, hard roepend 
naar Israël, het uitschreeuwend naar Israël. Waarom riepen Zij hard naar Israël. 
Zij schreeuwden naar Israël, omdat Zij zagen dat Israël teruggekeerd was naar 
hun vroeger offers. Israël ging terug naar hun dagelijkse offers van voorheen in 
de tempel. Dus Ik zag mensen verzameld in de tempel en zij waren oude offers 
aan het brengen, die plaatsvonden in het Oude Testament. Zij brachten hun 
dagelijkse offers in de tempel. En toen hadden zij ook de twee beesten geloofd, 
en zij werkten samen. Ik zie ze samenwerken met de twee beesten. En De HEER 
laat ze zien als beesten. 
 
Dus, er was beklag en uitroepen. De twee Profeten die zo hard mogelijk 
roepen. Met deze ene Stem, maar Zij hebben allebei dezelfde Stem. Hard 
roepend, uitroepend naar Israël. Met grote woede, de woede van GOD De 
VADER. En Zij riepen het uit, zeggende: ‘CHRISTUS JEZUS, De HEER is al naar het 
Kruis gegaan, en vergoot ZIJN verheerlijkte Bloed. Bekeer u. En geloof De 
MESSIAS. Bekeer u. En geloof het Evangelie.’ Zo schreeuwden Zij. In heel Israël 
riepen Zij. En met deze zelfde Stem als die met u spreekt. Zij hebben allebei 
dezelfde Stem zoals u weet. Hard roepend, schreeuwend. Waarom? Omdat de 
beesten de tempel binnen waren gegaan. En er waren twee beesten. Eén leek 
een leidende, centrale rol aan te nemen. Ze waren heel erg gelijkend.  
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Ik zie ze ook nu Ik spreek. En toen bleken zij de beesten te geloven. Zij 
geloofden de beesten. En zij begonnen hun terugkerende offers te brengen. Zij 
waren teruggekeerd naar hun dagelijkse offers. Israël was teruggekeerd naar 
het oude dagelijkse offer in de tempel.  
 
En dus de twee Profeten van De HEER riepen zo hard mogelijk, en Ik kon Ze 
horen vibreren door de lucht. Zelfs door de hele lucht. Want zij hadden de 
beesten geloofd. En zij werkten samen met de twee beesten, de twee. En dus, 
de twee Profeten van De HEER schreeuwend, roepend in Israël. Zich beklagend, 
naar hen toe. Hen vertellend dat CHRISTUS JEZUS De HEER al naar het Kruis is 
gegaan en ZIJN verheerlijkte Bloed vergoten heeft. En vertelde ze het Evangelie 
te geloven. Hun vertellend CHRISTUS JEZUS DE MESSIAS te geloven, hun eigen 
Joodse MESSIAS. Het was zo een situatie. En vertelden ze dat te stoppen met 
de offers van voorheen. Hard roepend met pijn en vrezen, dat kijk, hoe konden 
zij zo verdwaald zijn. En kunnen zij de beesten geloven. Vreselijke tijd. 
Vreselijke tijd in het huis van De HEER. En dan laat De HEER Mij zien dat de 
beesten de tempel verwoesten, de tempel helemaal verwoesten.  
 
En dan daarna toont De HEER Mij nu de Wolk van GOD die komt. De Wolk die Ik 
naar beneden heb geroepen, de kerk binnen, in Kisumu. Dezelfde Wolk op 
dezelfde manier waarop HIJ in Kisumu kwam. Hetzelfde patroon, dezelfde 
formatie. Ik zag de heerlijkheid van De HEER nu komen, en toen kwam HIJ en 
zetelde bovenop het dak van de tempel. Zoals HIJ in Kisumu deed. Precies zoals 
HIJ op het dak stond van de tent in Kisumu waar Ik voorging, waar ZIJN twee 
Dienaren voorgingen. De Profeten van het geheimenis die voorgingen. De 
mysterieuze Profeten van De HEER. HIJ kwam nu en stond in dezelfde formatie, 
maar bovenop het dak van de tempel in Jeruzalem. 
 
En toen werd Ik wakker. Toen begreep Ik dat dit nu richting het einde is, dat dat 
nu het einde is, uiteindelijk aan het einde. Enorme tijden, gezegende mensen. 
En dat De HEER over dezelfde gebeurtenis spreekt, hetzelfde principe, dezelfde 
profetie, dezelfde gebeurtenis staat op het punt te gebeuren, dit kan u alleen 
maar zeggen dat het in de Hemel besloten is dat de klok zijn hele lengte heeft 
getikt, en dat deze gebeurtenis op het punt te gebeuren staat in Jeruzalem. 
Want nog recent, helemaal vanaf 29 mei, een non-stop gesprek, sprak De HEER 
aldoor, 29 mei helemaal tot 19 juni. Sprekend over het beest dat komt. Deelde 
met Mij de visioenen van Daniel. En hun vervulling. De tijd is nu nabij, en geeft 
Mij deze keer meer details. Dit keer kan Ik de kleur zien van de ram. Het visioen 
dat u in Daniel hoofdstuk 8 ziet. Ik kan zien dat de ram wit was.  
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En blauwachtig-wit, vermengd met blauw. In vlekken. En Ik kon zien dat de 
geitenbok die met één hoorn komt, lichtbruin is. En de hele ontmoeting voor 
Mij, alle details die we niet in de Bijbel zien, dat nu dat de tijd nabij is HIJ de 
details die HIJ voor Mij bewaard heeft, HIJ voor ZIJN twee Profeten bewaard 
heeft, deze geeft HIJ nu aan Hun vrij. Om deze aan u te kunnen brengen, opdat 
u nu meer begrijpt. Meer kennis nu. Het is verbazend. 
 
Dus de hoorn, Ik zie de hoorn uit de lucht komen. En dat verandert echt veel 
dingen. HIJ liet Mij de hoorn zien, komende vanuit de wolken,  vanuit één van 
de einden van de lucht.  Want hier staat, als u het boek Daniel hoofdstuk 8 
leest, waarvoor wij nu niet veel tijd hebben om het te lezen. Maar alleen een 
klein stukje ervan. HIJ zegt: Daniël 8:8 De geitenbok maakte zich uitermate 
groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af en in plaats 
daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken 
van de hemel. Vers 9, HIJ zegt dan;  En Hij zag de hoorn naar boven gaan, naar 
de Hemel. Dus Ik zag de hoorn naar de Hemel wijzen. Dus De HEER plaatste de 
wolken, de witte wolken in de lucht. En toen zag Ik de hoorn, scherpe hoorn 
naar de Hemel wijzen, scherp. Dit betekent dat deze de Hemel aan komt vallen, 
de aanbidding aan komt vallen.  
 
En HIJ zegt hier, HIJ gaat verder met dit te zeggen: Daniël 8:9 Uit één ervan 
kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd, naar het 
zuiden toe, naar het oosten toe en naar het Sieraadland toe. Dat betekent 
terugkomend vanuit het Westen.10. Hij werd groot, tot aan het leger van de 
hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommige ter aarde 
vallen en vertrapte ze. 11. Hij maakte zich groot tot aan de Vorst van dat leger. 
Het steeds terugkerende offer werd aan Deze ontnomen en Zijn heilige woning 
neergeworpen. Deze versie hier, in de NIV versie hier: werd neergehaald. ZIJN 
heiligdom werd neergehaald. Ook in de Amplified versie. Neemt het offer weg, 
gezegende mensen.  
 
Waarom laat De HEER Mij dit zien. Waarom spreekt De HEER non-stop met Mij, 
in deze tijd, steeds non-stop, over de komst van de beesten? De anti-Christus 
en de valse profeet. Non-stop, in deze tijd. HIJ gaat maar door, continu laat HIJ 
Mij dat zien. En vanavond laat HIJ Mij deze hoorn zien die naar boven wijst. En 
HIJ plaatst de witte wolk, zodat de wolk voorbij aan de wolk wijst, zo, boven in 
de lucht.  Waarom? Waarom laat De HEER Mij dit allemaal zien over de 
Bediening die in Israël plaats zal vinden?  
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Dat kan u enkel zeggen dat er geen tijd meer is, gezegende mensen. Dat de 
woorden die Ik tegen de volken der aarde heb gesproken op het punt staan 
vervuld te worden, en nauwgezet. Dat De MESSIAS op het punt staat te komen. 
De MESSIAS staat op het punt binnen te komen. En dan aan het einde ervan 
laat HIJ Mij de heerlijkheid zien die naar de tempel toekomt, in Jeruzalem. En 
op het dak zetelt, bovenop, zoals HIJ dit in Kisumu deed. De MESSIAS komt, 
gezegende mensen. En daarom kon Ik niet wachten tot de dienst van morgen, 
om u dit te kunnen brengen. Want De MESSIAS komt. CHRISTUS JEZUS De 
MESSIAS komt. De HEER komt de kerk wegnemen.  
 
En er ligt een vreselijk tijdperk hier voor ons, voor diegenen onder u die in 
opstand zijn gekomen, die tegen deze twee Profeten in opstand zullen komen, 
en niet naar Hun instructie luisteren, uw vernedering op die dag hen Ik gezien. 
U zult te schande gemaakt worden. Dit is geen grap. De HEER is niet zomaar 
grappen met u aan het maken. Zij die niet zullen luisteren naar de huidige Stem 
van GOD, die tot de einden der aarde spreken, die de verheerlijkte komst van 
het verheerlijkte LAM De MESSIAS verkondigen, om de heilige bruid op te 
nemen, u zult te schande gemaakt worden. Uw menselijke wijsheid zal u 
vernederen. U zult publiekelijk vernederd worden. U zult zeggen: Ik was een 
christen. Maar kijk, u bent achtergebleven. Waarom? Omdat u niet naar MIJN 
Dienaren hebt geluisterd. U wist niet dat IK het ZELF was, Die met u sprak. De 
MESSIAS komt. Laat de kerk wereldwijd, de volken, zich bekeren, en het 
Evangelie geloven en CHRISTUS JEZUS als HEER aannemen. En word gedoopt. 
 
Zie hoe Mijn woorden de aarde stil hebben gelegd, in het Coronavirus. Kijk wat 
er gaande is in Brazilië, in de Verenigde Staten van Amerika. In Europa. In 
Afrika, in Azië, overal. Het is alsof het leven op de aarde ondersteboven is 
gekeerd. Werkloosheid, wat ook, alles, de economieën. Je hoeft niet geniaal te 
zijn om te begrijpen dat dit de Stem van De HEER is, hiermee kan ik geen 
risico’s aangaan. Met Deze kan ik niet lichtzinnig omgaan, en dat het dan goed 
zou gaan met mij. De HEER zegt steeds weer dat het beest komt. En nu laat HIJ 
Mij de bediening in Israël zien. Tot Ik vandaag Mijn stem hoorde preken aan 
Israël. Roepend naar het huis van De HEER. Ik stond bij de ingang en Ik 
schreeuwde het huis in. En Mijn stem vibreerde door de  hele lucht van de hele 
aarde. Hun vermanend. Tegen ze zeggende CHRISTUS JEZUS DE MESSIAS te 
geloven. Dat CHRISTUS JEZUS De HEER al naar het  Kruis is gegaan, en ZIJN 
verheerlijkte Bloed vergoot. Hun vertellend het Evangelie te geloven, om de 
Joodse MESSIAS te geloven, om behoudenis te ontvangen, om te stoppen met 
het oude offer. Eeh. Er is geen tijd meer De MESSIAS komt. 
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Diegenen onder u die niet trots, die uw trots kunt afleggen en oren hebben, 
luister alstublieft naar wat De GEEST van De HEER, de Stem van GOD De VADER 
ZELF zegt tegen de volken der aarde, wat HIJ tegen de bruid van CHRISTUS zegt, 
tegen de kerk. Dat De MESSIAS komt. En voorbij aan de opname van de kerk zal 
het feitelijk ondraaglijk zijn. U zult willen aanbidden maar u mag niet 
aanbidden. Als u aanbidt dan bent u geslacht. Ik heb die tijd gezien. Ik heb dat 
visioen met u gedeeld. Heeft De HEER niet met deze generatie gesproken? 
Bereid de weg van De HEERE, gezegende mensen. U volken der aarde, bereid 
de weg van De HEER, de gezalfde weg. De verheerlijkte weg. Helemaal vanaf 
Zuid-Korea, via China, helemaal richting de Verenigde Staten en de Eilanden. 
Helemaal vanaf de hoogste punten van Rusland, helemaal naar beneden tot de 
uiteinden van het Latijns Amerikaanse continent, tot aan het puntje van 
Australië, Nieuw-Zeeland. Alle landen. Vanaf Cairo tot aan Johannesburg. Alle 
volken der aarde. Heel Azië, Afrika, Europa. De eilanden, Nieuw-Zeeland, 
Australië. Iedereen, bereid u de weg van De HEERE. 
 
Ik heb De MESSIAS als zien komen. Ik heb de trap van de Hemel al naar 
beneden geroepen, en de Hemel gehoorzaamde Mijn woorden. Ik heb GOD De 
VADER ZELF al uit de Hemel naar beneden geroepen. De HERE GOD, Die een 
paar uur geleden met Mij sprak. En HIJ kwam naar Kisumu, en zetelde op de 
tent van De HEER, waar Ik stond en voorging. Ik heb het Coronavirus al naar 
beneden geroepen. Ik heb de sprinkhanen al naar beneden geroepen, de 
Bijbelse sprinkhanen, grootser dan Egypte. De kreupelen lopen. De blinden 
zien. De doven kunnen horen. De stommen kunnen spreken. Kankers zijn 
genezen. Mama Rosa. Het dode ontbindende lijk is al opgestaan uit de dood, en 
leefde 1 jaar en 8 maanden, één Evangelie predikende ‘geloof Hem, geloof Ze, 
wacht niet op een ander. Geloof Ze. Zij hebben de sleutel,  Zij hebben de  
sleutel.’ Dat bleven Zij zeggen. Lepra wordt gereinigd. Het Evangelie van de 
komst van De MESSIAS, de komst van het Koninkrijk van GOD wordt gepredikt.  
 
Heeft De HEER niet met deze generatie gesproken. Heeft De HEER niet met u 
gesproken? De MESSIAS komt. Dit is Hij over Wie in de Bijbel geschreven staat, 
dat in die dagen zal IK u Elia zenden, de verschrikkelijke profeet. En Hij zal alle 
dingen herstellen, voordat de grote en ontzagwekkende dag van De HEERE 
komt. De KONING komt. Bereid de weg van De HEER. Keer u af van de zonde. 
Reinig uw wegen. Verander uw wegen. Wees in juiste verstandhouding met De 
HEER. Wandel in heiligheid. Stop de seksuele zonden, de abortussen, de 
onzedelijkheid, de orgies, de perversies van deze wereld.  
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Stop de leugens, de valse profeten, de valse apostelen, stop nu met hun. Stop 
het welvaartsevangelie. Stop met de geldhandel op de wereldwijde tv. Stop 
met die geldwitwasserij op tv. Stop de prostitutie in de gemeenten, de kleding. 
Zonder tegenstand maar doen, zonder richting, zonder instructie. Keer naar het 
Evangelie van het Kruis en het Bloed. De MESSIAS komt.  
 
En Ik heb gezien, en Ik zag, Ik heb de twee beesten de tempel van De HEER in 
Jeruzalem binnen zien gaan. En Ik zag Mijzelf daar uiteindelijk voorgaan, daar 
hard roepen. Hen vermanend voor de afvalligheid in de tempel. Die tempel die 
De HEER Mij vandaag heeft laten zien, dat is de verdrukkingstempel. De 
MESSIAS komt. Maak u gereed. Wees heilig. Verlaat de zonde. Stel heiligheid 
en rechtvaardigheid als prioriteit. Maak het gewaad der gerechtigheid gereed. 
Opdat u niet naar de hel zult gaan. Het Koninkrijk van GOD is nabij. Toda 
haverim. Toda raba. Erev tov. ..’ 
 
 

 

 


