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IMMENSE GENEZENDE ZALVING KOMT NAAR KENIA  
 

´De HEER heeft gesproken met Kenia, De HEER heeft een heel strenge 

waarschuwing uitgesproken tegen het land Kenia. En De HEER vraagt om 

godvrezendheid in dit land. De Bijbel zegt: ´Raak MIJN gezalfden niet 
aan´. Dus als u de strenge waarschuwing die De HEER gesproken heeft 

wilt begrijpen, leest u dan dat Schriftgedeelte. 
 

Maar De HEER heeft weer met Mij gesproken, en HIJ heeft gesproken over 

een immense, immense genezende zalving, die over deze twee Profeten 
zal komen, en Ik zie een enorme genezing, historische genezing die hier in 

Kenia gaat plaatsvinden. Dit betekent dat in het proces van het leiden van 
de zondagsdiensten, er een moment zal zijn, waarop De HEER Mij gaat 

gebieden om een immense, immense genezingsdienst te organiseren, hier 
vanuit Rhunda, in Nairobi. Nog eens, De HEER heeft met Mij gesproken 

over een immense, immense genezing, een enorme schokkende 
genezende zalving die komt. En Ik zie vele genezingen. En De HEER tilde 

Mij op en HIJ bracht Mij helemaal ZIJN Troonzaal in, en Ik stond voor de 
Troon van GOD. En toen toonde HIJ Mij de enorme Boom de levens. En 

HIJ ging ervan plukken. ZIJN hand ging en plukte, GOD de VADER ZELF 

plukte de bladeren van de Boom des levens, en toen bloeiden deze uit in 
heel prachtige planten; bloesemende in Mijn handen, bloeide en bloeide 

meer. En het was veel, het was overweldigend, de bloei. En dus, dat 
betekent dat er een enorme, machtige, machtige genezingsdienst zal zijn, 

die De HEER Mij zal doen geven, hier vanuit Rhunda in Nairobi.  
 

En nog eens zult u op een bepaald moment bijeenkomen in stadions, tot 

aan 84 stadions waar u uw kreupelen bijeen brengt, uw blinden, uw 
doven, uw stommen, lammen, lichamelijk gehandicapten, ruggengraat 

aandoeningen, gebroken botten, psychoses, psychotische aandoeningen, 
bloedingen (aanhoudende menstruatie), vergrote harten, leukemie´s, en 

wat dan ook voor een aandoeningen dan ook onder de zon. En De HEER 
komt ze allemaal genezen, op een heel machtige, machtige wijze. Dus dit 

is een immens, prachtig nieuws, wat De HEER over dit land heeft 
uitgesproken. Dat er spoedig een immense, machtige, machtige 

genezingsdienst komt. En gegeven hier vanuit Nairobi. En u zult uw 

mensen bijeen moeten verzamelen in verschillende stadions, verschillende 
pleinen, verschillende publieke pleinen, zodat JEHOVA uw mensen zal 

bezoeken en uw kreupelen opricht, de blinde ogen van uw blinden opent, 
en de dove oren van zij die in de stilte zijn, uw doven. En hen van de 

grond af oprichten, Hiv genezen, leukemie, kanker, diabetes, hoge 
bloeddruk, en nierfalen, en al deze aandoeningen die het leven hier op 

aarde echt ontwricht hebben.   
 

IK heb die immense genezende zalving gezien. Want De HEER, HIJ tilde 

Mij op, en nam Mij mee naar ZIJN Troonzaal, vandaag. HIJ bracht Mij in 



ZIJN Troonzaal en recht voor ZIJN Troon wandelde GOD de VADER met 

Mij naar de Boom des levens. En Ik zag de Rivier der levens, Ik zag ZIJN 
prachtige Boom des levens, en ZIJN hand plukte, HIJ plukte de 

Levensbladeren en gaf ze Mij. En zei ´Deze zijn voor de genezing van de 

volken´ En toen bracht HIJ Mij terug. En dit is groot, groot, groot nieuws 
wat gaat gebeuren in het Huis van De HEER, de kerk van CHRISTUS.  
 

Maar denk aan de godvrezendheid. Ga niet vertrouwelijk om met de twee 
Profeten, u zult verwond raken, het zal pijn geven. Als u Ze probeert aan 

te raken dan zal het verwonding geven. Maar HIJ heeft nu goed nieuws 
gesproken, dat HIJ immense genezende zalving zal brengen, een immense 

genezing in dit land, om om te zien naar mensen die er echt heel slecht 
aan toe zijn, gratis, in de machtige Naam van JEZUS. Dus nog eens, Ik 

zegen u, Ik zegen uw genezing, Ik zegen uw kerken, Ik zegen zij die 
genezen zullen worden, uw genezingen, opdat u zult blijven leven om De 

HERE JEZUS te verheerlijken. Moge De HEER u zegenen. Shalom´ 
 


