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‘Wel, gezegende mensen, De HERE JEHOVA heeft met Mij gesproken. De HERE 
JEHOVA sprak met Mij deze afgelopen nacht. En dat is wat Ik vandaag met u wil 
delen. HIJ heeft met Mij gesproken over wat de aarde staat te overkomen, en 

vroeg Mij om voor u te komen en met u te spreken over wat op het punt staat 
over de planeet aarde te komen. En in dat gesprek brengt De HEERE een enorme 

benauwdheid op de aarde. Het is een voortgaande situatie die de HEERE op het 
aardoppervlak brengt.  
  

En Ik zie veel mensen. Ik zie dat De HEER van de welvaart van de wereld 
wegneemt. En Ik zie vele mensen worstelen. En dat mensen te voet naar het 

werk lopen. En zij lopen door wat modderig water, dat ook vermengd bleek te 
zijn met wat vuil. En lopen, en als zij op het werk aankomen, zoeken zij naar een 

bak om hun voeten te wassen, hun schoenen te wassen. Dat is als zij hun 
schoenen afdrogen en proberen hun kantoren binnen te gaan. Zij liepen, de 
voertuigen konden hen soms halverwege afzetten en dan liepen zij de rest van 

de afstand. Het betekent dat zij het zich niet konden veroorloven. En Ik zie dat 
De HEERE dit zo doet over de hele aarde.  

  
En dus. En de Bijbel zei, dat er zouden zijn, De HEER aardbevingen en 
hongersnoden in verscheidene plaatsen zou brengen. Dat deze hongersnoden en 

aardbevingen de tekenen zouden zijn dat De MESSIAS komt. En dus, dit is zo’n 
enorme tijd in de geschiedenis van de aarde. Een tijd die deze generatie wenkt, 

om de Weg te bereiden voor de verheerlijkte komst van De MESSIAS. En De 
HEER roept het uit naar deze generatie, om acht te slaan, om aandacht te 
schenken, om naar HEM te luisteren.  

  
Maar Ik zie zo een moment en situatie waarbij sommige mensen, in deze droom, 

moesten rennen om drie banen te hebben. Dus zij hadden drie banen om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Dus de benauwdheid van dit uur is hier. Dus 
mensen moeten in verschillende banen werken om de eindjes aan elkaar te 

knopen. Zij moeten werken op diverse plekken. Deze baan afronden, naar een 
andere baan gaan en die afronden en naar een andere baan gaan. Een vreselijke 

tijd die naar de aarde komt, om over te seinen dat De MESSIAS komt.  
  
De Boodschap is heel helder, dat De MESSIAS komt. En De HEER zoekt de 

aandacht van deze aarde, de aandacht van deze generatie. De HEER neemt het 
comfort van deze wereld weg. De HEERE JEHOVA, JEHOVA schudt de gemakken 

van de mensheid op deze aarde. HIJ schudt hen, HIJ zoekt naar hun aandacht. 
En HIJ neemt het comfort weg dat de mensheid enige tijd liet indutten, op deze 
aarde, die mensen zelfvoldaan heeft gemaakt. Dat gemaakt heeft dat mensen 

niet reageren op de verkondigingen. De HEER neemt het comfort van deze aarde 
weg. Dus ik zie veel mensen. Ik zie dat zij in drie banen moeten werken. En Ik 

zie dat zij nog steeds naar het werk moeten lopen.  
  
Ik zag dat zij verhuisden over de hele aarde, op het hele aardoppervlak. Zij 

moesten verhuizen uit sommige buurten om andere buurten proberen te vinden, 
waar zij het kunnen redden. Ik zie sommige mensen naar de pakhuizen gaan, 

vragend kunt u mij hier uw kelder geven om te wonen met mijn familie? De 



HEER heeft mij over de aarde meegenomen. En HIJ heeft op zo’n enorme wijze 

gesproken. De MESSIAS komt. 
  

En denk aan de grote economische crisis die plaatsvindt in de grote verdrukking, 
in de verdrukking en de grote verdrukking. Het boek Openbaring hoofdstuk 6, 

verzen 5-6, als HIJ waarschuwt voor een maat tarwe voor een dagloon en drie 
maten gerst voor een dagloon. Voor één darius. Dus er komt een benauwdheid. 

Een wereldwijde economische crisis komt naar de aarde. 

Ik heb dit steeds weer, en weer, en weer gezegd, enige tijd nu, sinds ik de 

vrijlating van de ruiter van het zwarte paard verkondigde, 24 augustus, 
zaterdag, zondag, 2008. En u zag het begin hiervan in de wereldwijde 

economische crisis die de aarde begroette, die De HEER gebruikt deze om ze te 
laten weten dat HIJ heel serieus is. HIJ is absoluut heel serieus, dat De MESSIAS 
komt. HIJ is heel serieus, dat er een grote verdrukking komt nadat de kerk is 

weggenomen. GOD de Almachtige spreekt op een heel schokkende manier tot 
deze generatie, op zoek naar uw zielen. HIJ roept het uit, op zoek naar uw oor. 

HIJ schreeuwt het uit naar u, opdat u zult luisteren naar HEM en veiligheid vindt. 

Dit zijn enorme tijden in de geschiedenis van de aarde. En dus deze afgelopen 

nacht liet De HEER Mij weer de aarde zien.  En HIJ liet Mij het ernstige tekort dat 
de aarde overneemt. Vreselijk tekort, onteigening, armoede, werkeloosheid, 

economische crisis, hongersnood, verhongering en honger gaat de aarde treffen. 
De MESSIAS komt. En HIJ heeft Mij niet verteld wanneer dit plaatsvindt. Of dit 
na de opname van de kerk plaatsvindt, of niet. Maar wij weten dat De HEER zo 

snel is, om de woorden van deze twee Profeten te vervullen.  

En dus, zij die zich hebben aangemeld, zij die luisteren naar deze Stem van De 

HEER: Voor u, Ik zegen uw voorziening, bescherming en veiligheid, u bedekkend 
met het machtige meest verheerlijkte Bloed van JEZUS. Opdat u veilig zult zijn in 

dit alles, dat GOD u zal behoeden als een getuigenis op ZIJN uitverkorenen. 
Opdat u diegenen zult zijn die verzegeld zijn en de banier van De HEER op uw 

voorhoofd heeft, om te getuigen dat ja inderdaad, De HEER maakt onderscheid 
tussen de Zijnen die bedekt zijn door het Bloed, en zij die dat niet zijn. 

De MESSIAS komt. Ik zie moeilijke tijden voorliggen hier. Sinds Ik 
die Profetie gaf van de vrijlating van de ruiter van het zwarte paard, in Nakuru in 
die grote bijeenkomst, 23 augustus en de 24e zondag, het jaar 2008. En bedenk 

dat drie weken na die verkondiging  de wereldwijde financiële markten 
instortten. Dus is nu een follow-up hierop. GOD heeft bij herhaling gesproken. Hij 

heeft gesproken over tekort aan voedsel, uithongering, droogte, honger, 
werkeloosheid, economische crisis naar de aarde komt. 

We zien het grauwe paard al, de Profetie van de ziekte, ziekte, ziekte, zei Ik die 
naar de aarde komt, die 29 juli het jaar 2009. En de Profetie van Ebola die Ik 

gaf. De Profetie van Zika virus in Brazilië, die Ik gaf. De Profetie nu van dit 
Coronavirus. En wij zien hoe dit Brazilië verwoest. Nu al meer dan 10.000 
mensen die positief getest zijn. Massagraven worden overal verkondigd. Overal, 

in de Verenigde Staten, in Europa. Geen land zal worden gespaard. 

De MESSIAS komt. U weet dat Ik naar uw landen ben gekomen. Ik heb u 
gesmeekt om u te bekeren.  Maar nu heeft De HEER in deze vorm moeten 
gehandeld. Bereid de weg. Wees heilig. Neem JEZUS aan. Wees wedergeboren. 



Keer u af van alle afgoden religies. Ontvang het Evangelie. Ontvang JEZUS. Er is 

geen tijd meer. De MESSIAS komt. Het Koninkrijk der hemelen is nabij. Moge De 
HEER u zegenen. Dank u. Toda.’ 

 

 


