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Jezus Is HEER Radio 
 

´Amen, nog eens gezegende mensen, doorgaand in dit krachtige gesprek. 

De profetie van De HEER die is vervuld, en het visioen van De HEER die 

Mij de kerk toont die eindelijk het Koninkrijk van GOD de Almachtige 
binnentreedt. De grote finale van de kerk, het uiteindelijke binnentreden 

van de kerk het eeuwige verheerlijkte Koninkrijk van JEHOVA in. Het 
langst verwachte moment in de geschiedenis van de hele schepping, in de 

geschiedenis van de Hemel en ook in de geschiedenis van het Universum, 
en van de aarde. En dus, nog eens, de profetie op 1 november het jaar 

2006 gegeven, toen De HEER kwam en Mij de Hemel mee naar binnen 
nam en Mij toonde wat er stond te gebeuren op de aarde en in de Hemel, 

en Mij toonde wat op het punt staat te gebeuren met de kerk waarvoor 
HIJ gestorven is aan het Kruis op Golgotha, waarvoor HIJ zo een enorme 

verschrikkelijke prijs heeft betaald. Een prijs die HIJ met ZIJN EIGEN 
Bloed heeft betaald.  
 

En Ik zei de volgorde en de gebeurtenissen van die profetie begint met 
het aardoppervlak wat met duisternis bedekt is, en we weten al te goed 

dat duisternis inderdaad de kerk, het Huis van De HEER, de aarde binnen 

is gedrongen en overspoeld heeft. De aarde is de tempel van GOD, daar 
zijn nu de aanbidders van GOD, daar is ieder wezen is, geschapen om De 

HEER te aanbidden. Behalve de Engelen van JAHWE die boven in de 
Hemel verblijven, en ook aan de aarde worden toegewezen, afhankelijk 

van het mandaat en het tijdperk. Dus nu zagen wij heel duidelijk dat die 
duisternis in wezen overmeesterd werd toen de Hemel opende. De Hemel 

rolde open naar beide kanten, en toen kon Ik het verheerlijkte Koninkrijk 
der Eeuwigheid zien, kon Ik het Nieuwe Jeruzalem van GOD. Ik kon de 

verheerlijkte gouden Troon van GOD zien. En het ontzag, verbijstering en 
het ontzag, de vrees, en de schok, de verwarring, de schitterende 

stralende pracht - Ik weet niet wat de kostbaarheid was, hoeveel de 
kosten zijn, de schat die de Troon van GOD de Hemel van GOD in zich 

dragen. Van ver weg kon Ik de schoonheid van de Hemel zien. De plek 
waar ieder van u wilt zijn, waar u uiteindelijk naar binnen wilt. 
 

Dus het was bij die stand van zaken, in die mindset, in die staat van 

Bezoek dat Ik toen de straling en de schittering van GOD, enorme 
autoriteit van GOD, de kracht van GOD uit de Hemel zag neerkomen, door 

de wolken, door de opening die open was naar de lucht toe. En Ik kon de 
prachtige Heerlijkheid van GOD neer zien komen. En toen ging Ik terug 

naar de aarde en verkondigde aan de vier einden der aarde dat als er een 
moment is van de kracht die GOD heeft, dan was dat het moment. Want 

Ik kon zien dat toen de Heerlijkheid neerkwam Hij de duisternis 
overmeesterde, Hij een overname deed, de duisternis omvergooide en de 

ruimte overnam, en het Universum, en de schepping van GOD. En Ik heb 
het steeds weer gezegd. Ik heb het in Namibië gezegd, Ik heb het 

helemaal in Gisborne in Nieuw-Zeeland gezegd, Ik heb het in Australië 



gezegd, Ik heb het in Europa gezegd - de mensen in Finland, daar 

bovenin. Ik heb het in Azië gezegd, Afrika, overal. En Ik zei dat Ik de 
Heerlijkheid van GOD geen gesprek, discussie, debat zag hebben, een 

onderhandeling met de duisternis. Nooit. Hij kwam simpelweg, en 

overmeesterde de duisternis. Ik bracht de macht van JAHWE, dat was het 
moment dat Ik zag dat de ware macht van GOD geen politieke macht is, 

geen economische macht is, niet de macht van de Verenigde 
Veiligheidsraad is, deze niet de macht is van de supermachten Rusland, 

Amerika. Nee, dit is ultieme macht, de macht van GOD. 
 

En Ik zei dat in dat gesprek we nu zien dat als de Heerlijkheid is gekomen, 

die de weg van De HEER bereid, beloofd in Haggai hoofdstuk 2, verzen 6-
9 (10 Hsv). Lees deze helemaal door. De late Heerlijkheid van dit Huis zal 

groter zijn dan de vroege. De tweede regen van dit Huis zal groter zijn 
dan de eerste regen. De tweede wijn zal krachtiger zijn dan de eerste wijn 

in Kana, Kana van de Galliërs. En Ik zei steeds weer dat toen daarna Ik nu 
het herstel van de kerk plaats zag vinden, en toen de huwelijksringen. Ik 

weet niet hoe groot ze zijn. Of ze 5 keer of de helft van de aarde zijn. Ik 
ken de grootte niet. Maar het waren reusachtige huwelijksringen van 

GOD, overspoelden helemaal, bedekten de ingang. HIJ plaatste ze bij de 

ingang. Dit betekent: alleen via deze gebeurtenis zult u de Hemel 
binnentreden. Maak u niet druk om theologen, de theologie van de mens - 

na de opname, voor-verdrukkingstijd, na de opname, of wat dan ook. 
(onderbreking) Dit alles zal u niet doen binnentreden. HIJ zei, alleen via 

deze gebeurtenis, treedt alstublieft binnen. Vertraag niet, raak niet 
verstrikt in een situatie waarin u de opname mist.  
 

En toen daarna heb Ik natuurlijk de kerk binnen zien treden. De 
verheerlijkte Trap heb Ik geboden neer te komen, enzovoort. Maar Ik wil 

iets anders, een volgende fase in dit gesprek vanavond naar voren 
brengen. En Ik weet dat vandaag niet Mijn dag, Ik weet dat deze 

uitzending door senior Hylda geleid wordt, ze zijn ergens hier in de 
kantoren, ze daar ergens in het gebouw zijn, deze enorme lunchuur-sessie 

aan het leiden zijn. Dank u. (onderbreking).. geef Ik de Boodschap van 
het uur, de hele belangrijke Boodschap van JAHWE, en dan geef Ik het 

terug aan hun, om de lunchuur-special te doen die zij hier vandaan leiden. 

Het Bezoek van de GODHEID wat gezien is, waarnaar u gekeken heeft in 
uw kerken gisteren, wat een generatie, een bevoorrechtte generatie. Maar 

Ik zei dit: toen de huwelijksringen neergelaten werden, toen sprak de 
Stem. Toen zei HIJ ´vanaf vandaag is alle macht in de Hemel en de macht 

op de aarde gegeven aan CHRISTUS JEZUS´. Dus Ik wil hierin met u 
oplopen in deze enorme profetie, die vervuld is - de eerste helft is 

vervuld. De Wolk der heerlijkheid  die Ik beloofde is nu neergedaald naar 
deze Twee die met u spreken. De Wolk der heerlijkheid daalt nu neer en 

zetelt op de kroon van Mijn hoofd. Sprekende tegen de landen: de levende 
Genadetroon, de levende Ark des Verbonds van JAHWE wandelt op aarde.  
 



De Wolk die Ik beloofde op 1 november, die Ik profeteerde in 2006, zetelt 

nu bij iedere gelegenheid. Ook nu sprak HIJ met Mij bij Stem, deze 
afgelopen nacht. HIJ is gezeteld op de hoofden van deze twee 

Boodschappers die steeds wisselen. Iedere seconde veranderen ze naar 

Deze, verandert naar de Ander, naar Deze. U zou moeten weten dat soms 
als Zij gesprekken hebben dat Eén de Andere ziet in een volgend uur, in 

een ander tijdperk, en de Twee spreken met elkaar. Dit betekent dat ze 
aan de tijd voorbij gaan en ruimte. Maar nadat de ringen neer waren 

gelaten zeiden Zij ´vanaf vandaag is alle macht in de Hemel en de macht op de 

aarde gegeven aan CHRISTUS JEZUS´. In een stapsgewijze openbaring die Ik aan u 

overbreng. De eerste helft heeft De HEER nu vervuld. (onderbreking). De soevereiniteit 

van GOD, om de wijsheid van de mens teniet te doen en tot afval te maken. En dan nu, 

zegt HIJ nadat de Heerlijkheid zetelde op de hoofden van deze Twee, toen zei HIJ nu dat 

de Wolk zetelde, toen zei HIJ ´vanaf vandaag is alle macht in de Hemel en de macht op 

de aarde gegeven aan CHRISTUS JEZUS´. 
 

 
En Ik lees het boek Spreuken hoofstuk 8, vers 15. Dit betekent dat het deze gebeurtenis 

is, van de komst van deze Twee en de gebeurtenis van de opname van de kerk die de 

werkelijkheid van de macht van De CHRISTUS uitrollen, van de macht van het Kruis, als 

eindelijk de enkel sterfelijken de Hemel binnen treden. Eeeeeh. Spreuken 8:15, HIJ zegt. 

In andere woorden zei HIJ dat als deze Twee komen en de weg beginnen bereiden dat is 

het uitrollen van het Koninkrijk van GOD begonnen, omdat De MESSIAS komt. Zij 

brengen De MESSIAS. Alleen Zij hebben de macht om De MESSIAS te brengen. En Hun 

instructie is heiligheid, bekering, rechtvaardigheid, vergeet de leugens van de predikers 

in Amerika, die u zeggen ´de nieuwe genade, de nieuwe genade, maak u niet druk om 

rechtvaardigheid en heiligheid, maak u niet ongerust, JEZUS heeft het volbracht´ Maar 

HIJ eindigt met te zeggen ´Zonder rechtvaardigheid zal niemand De HEERE zien´. 

Hebreeën 12:14. Eeehhhhh, wees nu voorzichtig, dat wanneer deze Twee komen, Zij het 

uitrollen van het Koninkrijk van GOD gereed beginnen te maken, want daarna brengen 

Zij De MESSIAS.  
 

 
Daarom zei HIJ ´alle macht in de Hemel en de macht op de aarde is gegeven aan 

CHRISTUS JEZUS´ overeenkomstig die dag 1 november 2006, bij die verklaring rolde HIJ 

overeenkomstig de Hemelse kalender het uit, rolde Hij het uit, het was voorbij. Wie oren 

heeft moet zich nu gereed maken voor het Koninkrijk van GOD. Spreuken 8:15, HIJ zegt 

´Spreuken 8:15 Door Mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid.´ Jesaja 

hoofdstuk 9:6 (5 Hsv)´Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 

heerschappij´ alle heerschappij - ´rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam 

Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.´ De KONING van Salem. 

Daniel hoofdstuk 7:14 ´Hem werd gegeven heerschappij´ Die kunt u lezen. Mattheus 

11:27 ´Alle dingen zijn Mij overgegeven´ Nog eens ´Alle dingen zijn Mij overgegeven´ 

Mattheus 11:27 ´Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de 

Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het 

wil openbaren.´ En als we verder gaan, gezegende mensen, Mattheus 26:64 ´Jezus zei 

tegen hem: U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen 

zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van 

de hemel.´ Met heerlijkheid en macht. Lukas hoofdstuk 1:33 ´en Hij zal over het huis 

van Jakob Koning zijn´ In het Hebreeuws Jakób. ´en Hij zal over het huis van Jakob 

Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.´ Johannes 

hoofdstuk 3 vers 31. HIJ zegt ´Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, 

is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie - De MESSIAS - uit de hemel komt, is boven 

allen.´ Eeehhh Alleluja. Alle macht in de Hemel en macht op de aarde is gegeven aan De 

MESSIAS.  



 

 
HIJ gaat verder door te zeggen, gezegende mensen, in Johannes 3:35 zegt HIJ ´De 

Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.´ Het 

boek Handelingen 10:36 ´Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, 

waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de Heere van allen.´ Allen. 

Allen. Alleen, over allen. Eehh. HIJ gaat verder met te zeggen Romeinen 14 vers 9 ´Want 

met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat Hij 

zowel over doden als levenden zou heersen.´ Alle macht in de Hemel en alle macht op de 

aarde is gegeven aan CHRSITUS JEZUS´ GOD De VADER ZELF sprak met Mij bij Stem, 

HIJ plaatste de huwelijksringen bij de ingang, de Wolk van GOD zetelde op Mij, en dan 

daarna zei HIJ dit. Dat nu dat deze Twee gekomen zijn is het Koninkrijk van De 

MESSIAS, is het Koninkrijk van GOD nabij, ieder moment nu. 1 Korinthe 15:27 ´Immers, 

alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem 

alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen 

heeft, hiervan is uitgezonderd´ De MESSIAS De GEZALFDE van De HEER, onze REDDER, 

de ENE voor WIE Wij gekomen zijn om de verheerlijkte weg gereed voor te maken, De 

KONING. In Israel noemt men HEM HAMELECH, dat als HIJ nu komt, dat GOD nu hun 

ogen moge openen om te zien dat HIJ De CHRISTUS van Nazareth is. Efeze 1:20 ´die Hij 

gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand 

zette in de hemelse gewesten´ Alleluja. En HIJ gaat verder Filippenzen 2:9 ´Daarom 

heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle 

naam´ Alle macht in de Hemel en alle macht op de aarde is HEM gegeven CHRISTUS 

JEZUS DE MESSIAS. Eeehhhh. Colossenzen 2:10 ´En u bent volmaakt geworden in Hem, 

Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.´, op de Hemel en op de aarde. 

Hhheeeeeeeeehh.  
 

 
De MESSIAS. Wat krachtig. Hebreeën 1:8 ´maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o 

God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het 

recht.´ HIJ is De MESSIAS. Alle macht is HEM gegeven. HEERE der Heeren, KONING der 

Koningen. Alle macht in de Hemel, macht op de aarde is De MESSIAS gegeven. Deze is 

niet aan buddha gegeven, deze is niet aan vele andere oosterse religies gegeven, maar 

deze is gegeven aan De MESSIAS. Heel krachtig, gezegende mensen. 1 Petrus 3:22 ´Die 

aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten 

en krachten Hem onderworpen zijn.´ Onderworpen aan HEM, eeehhh. Senior pastor 

Kennedy, De MESSIAS komt, senior pastor Ranson, De MESSIAS komt. Draai voor Mij 

dat prachtige lied wat zegt ´Het Kruis van CHRISTUS´, draai het alstublieft vijf keer, om 

Mijn dorst te lessen. Bereid de weg, toda raba. De MESSIAS komt, yom tov.´ 
 

 


