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Wel, gezegende mensen, De HEERE JEHOVA heeft met Mij gesproken. En 

in dit gesprek heeft De HEERE met Mij gesproken over een bijeenkomst 

waar Ik heenga. En toen zag Hij de Fontein van de zalving van GOD de 
Almachtige binnen in de Hemel openen en helemaal naar de twee Profeten 

van JAHWE toe komen. En de Fontein van de zalving, de heerlijkheid en 
de zalving van GOD binnen in de Troonzaal van GOD de Almachtige in de 

Hemel. Vandaag, opende hier vandaag, en heel rechte, rechte, 
rechte stroom van zalving van De HEER kwam helemaal uit de Hemel 

en stroomde rechtstreeks op de kruin van Mijn hoofd en helemaal over Mij 
heen. En toen zag Ik ook de andere Profeet. De Fontein van de Zalving 

van De HEER stroomde helemaal vanuit de Hemel. Als een regenstroom, 
je kon de druppels zien. Als een stroom regen die helemaal van uit 

de Hemel kwam, en de Hemel is ver weg. Is ver aan het Universum 
voorbij. Het hele stuk, in een rechte lijn, en stroomde rechtstreeks boven 

op Onze kruin. De kruin van Onze hoofden. Dit is een heel enorm uur in 
de kerk. 
 

Nog eens: Ik heb de Hemel zien openen, en rechtstreeks uit de Troonzaal 

van GOD De VADER. HIJ opende de fontein van de zalving van GOD in de 
Hemel vanuit de Troonzaal van GOD De VADER, De VADER van onze HEER 

en REDDER JEZUS CHRISTUS. En HIJ liet los, HIJ opende de Fontein van 
de Zalving van GOD binnen in de Hemel, vanuit ZIJN Troonzaal. En kwam 

het hele eind. Je ziet kleine, kleine, kleine druppels, maar een volle kolom 
van water, maar kleine druppels daarin. Maar volle kolom, helemaal 

vanuit de Hemel, en dan precies op de kruin van Mijn hoofd, 
en doorstroomde Mijn wezen. Dus, er is een bijeenkomst die komt 

waar De HEER dit gaat doen. Dus dit is de late zalving die beloofd is. Dit 
zijn ontzagwekkende tijden, dat De HEER Mij heeft gezonden om de 

volken der aarde gereed te maken voor de verheerlijkte komst van De 
MESSIAS. Wie niet naar deze twee Profeten zal luisteren 

zal zeer ernstig in de problemen zijn. Dat is nu duidelijk aan ieder levend 
wezen door JEHOVA geschapen. Dat wie probeert tegen Hen in te gaan en 

niet naar Hen zal luisteren zal in veel, veel problemen zijn. Veel, veel 

problemen. 
 

De Bijbel zegt het volgende over deze zalving, in het boek Jesaja 26. Ik 

lees vanaf 19. HIJ zegt. ´Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam 
– zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw 

dauw zal zijn als dauw (dat is de zalving) op jong, fris groen en de aarde 
zal de gestorvenen baren. Als morgendauw´, een verse zalving. Dit 

betekent komt de aarde doen opleven, de aarde uit de dood opwekken, 
het leven terugbrengen. Het Leven van het Bloed van JEZUS. Dit betekent 

het leven van GOD wat in het Bloed van JEZUS is, om het terug te 
brengen naar de aarde. Om hen terug te verbinden aan het Kruis. En HIJ 

zegt: (vers 20) ´Ga, Mijn volk,´ Dat is nu het binnentreden van de kerk, 



het doel van deze zalving. ´Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit 

uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de 
gramschap over is.' Dus als u deze zalving ziet komen, zegt HIJ deze 

zalving is om de kerk gereed te maken. Luister heel strikt en 

heel nauwgezet naar deze Boodschappers van JAHWE. U kunt geen woord 
missen van de instructie die De HEER naar de aarde heeft gezonden. Naar 

de volken, aangaande de komst van De MESSIAS. Het theater, de politiek, 
nationaliteiten, stammen, wat dan ook, alles aan de kant. Leg het neer en 

luister hiernaar. Want HIJ zegt dat deze zalving ervoor is om de kerk 
gereed te maken, voor het binnentreden in het koninkrijk der Hemelen. 
 

En HIJ zegt; 'Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren 
achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.' 

Dit betekent dat nadat de kerk is opgenomen de toorn van GOD komt. Dit 
houdt in dat deze twee Profeten zijn gekomen om de kerk te beveiligen, 

om de kerk een veilig vertrek te geven naar CHRISTUS JEZUS, de 
MESSIAS in de Hemel, waar die stoom van de zalving vandaan kwam. 

GOD De VADER en De MESSIAS zitten daar. Die stroom van de zalving, 
rechte lijn, in de meest rechte lijn komt helemaal uit de Hemel en zetelt 

op Mijn hoofd. Maar vol met de stroom van het verheerlijkte Water van 

GOD. Water gemengd met olie, wat uit de Hemel komt. In een kolom, 
rechtstreeks op Mijn hoofd, op deze twee Profeten. En HIJ zegt, die 

zalving is om de kerk veilig vertrek naar het binnentreden te geven. Het 
oordeel van GOD komt. Zodat als u die zalving ziet komen die 

aangekondigd is, als u die zalving in Utawala ziet, zoals u het laatst 
zag toen Ik in Utawala was, dan weet u dat de deur op het punt van 

sluiten staat. Dat is wat HIJ hier zegt. En degenen die hiervan 
buitengesloten worden: u gaat naar de hel. U zult lijden. U zult in vuur 

lijden terwijl uw vrienden in de Hemel zullen zijn, sprekend over u en 
zeggen: Wauw, kun jij je voorstellen dat die en die het niet gered hebben? 

Wauw, maar zij hield altijd van JEZUS. Wat is er gebeurd? Oh, zij nam het 
lichtzinnig op. Zij nam de Profeten van de HEER niet serieus.  
 

En HIJ gaat hier verder met te zeggen: totdat ZIJN gramschap over is. En 
dan zegt HIJ (vers 21), 'Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de 

ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De 

aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen' Dit 
betekent dat er geen zonde meer verborgen kan zijn. En HIJ zegt dat De 

HEER de aarde komt oordelen. En HIJ wil de kerk beveiligen. Zij die 
gezegend zijn, de uitverkorenen, de dierbaren die van de HEER houden, 

de heiligen. HIJ wil dat zij eerst de Hemel binnengaan. Dat is de reden 
waarom deze twee Profeten gezonden zijn. En men zei toen JEZUS 

gekruisigd werd: laten wij zien of Elia HEM komt redden. Zie nu hoe Elia 
uiteindelijk is gekomen om HEM te helpen op een machtige, machtige, 

machtige, enorme manier. Alleluja. De HEER is geen grap.  
 

En HIJ zegt in het boek Openbaring 16:15, Openbaring 16:15, HIJ zegt 

het volgende: 'Zie, Ik kom  als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op 



zijn kleren acht geeft, zodat hij niet  naakt zal rondlopen en men zijn 

schaamte niet zal zien' Dat betekent dat HIJ als een dief komt. Dat 
betekent dat de komst van de MESSIAS die Ik aankondig plotseling zal 

zijn. Deze gewoon als een normale dag aanvangen, en dan komt 

HIJ plotseling, onverwacht. Nummer 2, het zal onverwacht zijn. Nummer 
drie, het zal abrupt zijn. Nummer vier, HIJ zal komen als niemand het in 

de gaten heeft. Alleen deze Twee kunnen ervan weten, als HIJ komt. Want 
weet u, de HEER zal het Hun vertellen. En dus, HIJ verwacht het volgende 

van u: 1. Om gereed te zijn. Alleen zij die gereed zijn zullen worden 
meegenomen. Om voorbereid te zijn. Alleen zij die voorbereid zijn in 

rechtvaardigheid zullen binnentreden. Om waakzaam te zijn, alleen zij die 
waken en in verwachting de hele tijd de lucht in kijken zullen worden 

opgenomen. Om verwachtingsvol te zijn. Alleen zij die HEM verwachten 
zullen binnengaan. En HIJ zegt, 1 Petrus 1:17-19. 1 Petrus hoodstuk 1. Ik 

wil Mijn stem niet kwijtraken want Ik ga hetzelfde team wat hier 
de laatste keer was verzamelen. Enkel 5 ofzo zullen weggehouden 

worden. Maar hetzelfde team wat in het hoofdkantoor hier was voor het 
discipelschap in het Woord vorige week, zal hier deze zaterdag zijn. Het 

zal groots zijn. Misschien zal Ik er maar 5 buitensluiten. Naar de lijst die 

Ik gezien heb komen en maar 5 niet. Ik wil voor nu Mijn stem niet 
kwijtraken. Dus er zal hier discipelschap in het Woord zijn hier. 
 

1 Petrus hoofdstuk 1, vers 19, HIJ zegt het volgende; HIJ zegt 1 Petrus 
hoofdstuk 1 vers 19, 17. U kunt met 17 beginnen, maar HIJ zegt in 19, 

omwille van de tijd. 'maar met het kostbaar bloed van Christus, als van 
een smetteloos en onbevlekt Lam' HIJ zegt: alleen het Bloed van JEZUS 

nu. En vers 12, hier zegt HIJ het volgende. Vers 12, HIJ zegt, 1 Petrus 
hoofdstuk 1, vers 12: ' Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, 

maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het 
Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel 

gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.' 
HIJ spreekt over dit soort Bezoek. Dat zelfs de engelen ernaar verlangden 

om dit Bezoek te zien. Als Elia zou komen en de Hemel opende, de fontein 
van de zalving van GOD in een rechte lijn komt en op Zijn hoofd zit. Dat 

wanneer Hij in een conferentie zit, JEHOVA JAHWE daar zit. Zelfs de 

engelen verlangden hiernaar, zij verlangden er heel erg naar dit te zien. 
Zij verlangden dat Elia zou komen en voorgaan op deze heel 

verbijsterende, een dergelijke krachtige wijze. De Wolk komt helemaal 
vanuit de Hemel, bij daglicht en zetelt daar. Ik wil Mijn stem niet 

kwijtraken, want er zal zo een machtig vuur zijn, weer een 8-urige 
Woordexplosie hier bij het hoofdkantoor dit weekend. En alleen dat selecte 

aantal zal hier zijn. Zij die hier de vorige keer waren. Maar Ik zie dat er 
slechts 5 uit de lijst verwijderd zijn.  En de rest zal hier zijn.  
 

HIJ zegt dat zelfs de engelen verlangden. Zij zagen en verlangden dit 
moment mee te maken. Dit uur, waarop dit alles gebeurt. Het boek 

Kolossenzen hoofdstuk 1, verzen 26-27. Kolossenzen 1:26.27. HIJ zegt 
het volgende: 'Namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang 



verborgen is geweest,  maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. 27 Aan 

hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid 
van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de 

heerlijkheid.' Dit is wat De HEER nu begint te openbaren, de bediening die 

verborgen was. De glorie van GOD in de Hemel komt nu neer, aan een 
generatie onthuld. Het verheerlijkte Koninkrijk van JEHOVA, dat 

CHRISTUS naar de heidenkerk bracht, begint nu te worden geopenbaard, 
uitgerold. De aanloop naar de komst van het verheerlijkte Koninkrijk van 

GOD. Vers 15-17, HIJ zegt het volgende. Nog eens het boek Kolossenzen 
hoofdstuk 1. Ik lees 15-17, dit is wat HIJ zet. HIJ zegt: '15 Hij is het Beeld 

van de onzichtbare God,  de Eerstgeborene van heel de schepping. 16 
Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de 

aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, 
overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem 

geschapen.' En vers 17, HIJ zegt: 'En Hij is vóór alle dingen, en alle 
dingen bestaan tezamen door Hem.' HIJ zegt dat deze heerlijkheid voor de 

MESSIAS is, ZIJN komst. Deze zal plotseling zijn, onverwacht, abrupt, 
onbewust. De hele wereld zal het niet in de gaten hebben. 
 

En u zou gereed moeten zijn, u zou waakzaam moeten zijn, 

verwachtingsvol en voorbereid. De MESSIAS komt. Dit is HIJ over wie De 
HEER schreef in het boek Maleachi, dat zie, in die dagen zal 

IK Elia zenden, Elia de grootse Profeet uit de Hemel. Hij zal de weg 
bereiden, zodat IK de volken niet met de ban zal slaan. De MESSIAS 

komt. Bereid de Weg van de HEER. Toda raba. Shalom haverim. Shalom 
lachem. Yom tov. Toda toda. Baruch hashem. Toda' 
 


