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´Gezegende mensen, De HEERE JEHOVA heeft deze middag op zeer 

krachtige wijze met Mij gesproken. Deze middag, nog eens, sprak De 

HEERE JEHOVA op zeer, zeer enorme wijze. En De HEER, HIJ nam Mij 
rechtstreeks mee de Hemel in. En HIJ nam Mij mee in ZIJN Troon in de 

Hemel, in ZIJN Troonzaal in de Hemel. En achter de Troonzaal zag Ik toen 
de Hand van De HEERE GOD De VADER bladeren nemen van de Boom des 

levens, en HIJ legde ze op Mijn handen. De bladeren van de Boom des 
levens, in Mijn handen gelegd. En toen daarna zei De HEER bij Stem: 

´Deze zijn voor de genezing van de heidenvolken´. En daarna trof Ik 
Mijzelf hier beneden op de aarde aan, met die bladeren enorm bloeiend. 

Overal, overal. 
 

En dus er zal een heel mega, mega genezende Zalving zijn die losgelaten 

gaat worden door dit land, en door de kerk, en aan alle mensen die 
hieraan zullen deelnemen. Ik heb enorme genezing gezien die plaats zal 

vinden in dit land. Ik zie kreupelen opstaan en lopen, de blinde kindjes 
zien, kreupele kinderen. Dove, stomme mensen, lichamelijk 

gehandicapten, tumoren, kankers drogen op. Ruggengraat aandoeningen, 

gebroken knieën, gebroken botten. Ik zie hartaandoeningen waarbij het 
hart heel zwak is, niet kan pompen. De HEER herstelt vele ziekten in dit 

land, en in de kerk van CHRISTUS wereldwijd, zij die luisteren. En dus, Ik 
heb De HEER de bladeren zien nemen van de Boom des levens, in de 

Troonzaal van GOD de Almachtige in de Hemel, en in Mijn hand zien 
leggen. 
 

Nog eens, deze middag bracht De HEERE JEHOVA Mij in de Hemel, de plek 
waar u heen wilt, waarvoor u allen zich gereed maakt, om daar heen te 

gaan, en de hand van GOD De VADER nam de bladeren van de Boom des 
levens en legde ze in Mijn hand. En ze bloeiden zo enorm, ze bloeiden zo 

op zeer immense wijze, en bloeiden zo snel, en op heel, heel krachtige 
wijze. En HIJ zei: ´Deze zijn voor de genezing van de volken´. En daarna 

zond HIJ Mij terug, om de weg te bereiden voor de verheerlijkte komst 
van De MESSIAS.  
 

Dus, keer u af van zonden, gezegende mensen, Wees rechtvaardig, wees 

heilig (ruis) alles wat u tegen kan houden om de Hemel binnen te treden. 
Het is goed voor u om een geestelijk onderzoek te doen in uw leven, de 

kerk van CHRISTUS wereldwijd, in de VS, in Centraal-Amerika, in Latijns-
Amerika, Europa, Australië, door Afrika, Azië, de Eilanden, overal. 

Onderzoek u zelf, want De MESSIAS komt. En Ik heb de komst van De 
MESSIAS gezien. Dus moge De HEER u zegenen. Toda raba. Dank u.´ 
 


