
Profetie 13.07.2020 – Profeet van De HEER dr. D. Owuor - Oorlog 

die uitbreekt tussen Iran en Israël 

Deel 1. 
‘Wel, gezegende mensen, De HERE JEHOVA heeft met Mij gesproken. Deze 24 uur heeft De HERE 
JEHOVA met Mij gesproken. En binnen deze afgelopen 24 uur, waarin De HEER met Mij sprak heeft 
De HEER een heel, heel belangrijke boodschap gesproken. 

Nummer 1. Ik heb de twee beesten uit het boek Openbaring hoofdstuk 13 gezien. Nog eens: Ik heb 
de twee beesten uit het boek Openbaring hoofdstuk 13 gezien. En Ik zag ze weer. De HEER heeft ze 
weer getoond. En Ik zag ze rondzwerven, rondgaan. Maar zij lopen samen. Samen. 

En dan daarna het tweede gesprek dat De HEER met Mij gehad heeft. De HEER heeft Mij een drone 
laten zien. Ik zie een drone die vliegt. Ik weet niet of het een drone is die uit Iran komt op weg naar 
Israël, om Israël te treffen, of dat deze uit Israël komt om Iran te gaan treffen. Maar Ik zie een drone 
die boven in de wolken is, in de lucht. Onthoud dat toen Ik in Mbeya, Tanzania was, en ook in 
Dodoma – dat is lang geleden, als Ik het Mij goed herinner zou dit in het jaar 2005 moeten zijn, 2005 
– toen De HEER met Mij sprak over de oorlog, de kernoorlog, en de twee raketten die Iran gaan 
treffen. Ik heb altijd Natanz gezegd. Natanz, de kerncentrale die zich aan de voet van de berg in de 
woestijn bevindt. En nu zag u dat er daar een explosies waren, branden daar, die letterlijk de hele 
plek met de grond gelijk hebben gemaakt. Deze zette meer dan driekwart van de kerncentrale in 
vuur en vlam. En dus, Ik weet dat er misschien vergeldings-pogingen door Iran zullen zijn, of een 
aanval. Iran treft, en Israël slaat terug. Of dat Iran Israël probeert aan te vallen, en dat Israël 
terugslaat. Ik weet niet waar die oorlog zit, of die net voor of na de opname gebeurt, dat weet Ik niet. 
Alles dat Ik weet is dat die Profetie nog vervuld moet worden. 

Maar nu heeft De HEER Mij deze dag een drone laten zien. Een drone die in de lucht vliegt. En een 
drone die gaat aanvallen. De MESSIAS komt. Laat iedereen zich bekeren, wereldwijd, en heilig zijn. 
HIJ komt niet onderhandelen met u, (als in) u moet zich bekeren, als u zich wilt bekeren. HIJ komt 
simpelweg de Bruid opnemen en de deur sluiten. 

Ik weet dat wij nu veel van wat De HEER hier heeft gedaan. HIJ heeft de land stil gelegd, opdat zij 
aandacht zullen gaan schenken aan wat HIJ gedaan heeft. Wij hebben duizenden kreupelen die zijn 
gaan lopen. U herinnert zich dat in sommige van de genezingsdiensten op de radio er soms 289 
kreupelen, 210 kreupelen, 244 kreupelen, zij tellen samen op tot in duizenden. En dus we gaan 
organiseren ze te tonen, wat dat is een groot, groot Bezoek van GOD op de aarde. De blinden ook. In 
iedere genezingsdienst op de Radio hoorde u 89 blinden vandaag, een andere keer 103, enzovoort. 
Ze tellen samen op tot duizenden. Dus wij gaan proberen ze samen te brengen, ze allemaal op te 
sporen, en ze dan vertonen. 

Want De HEER heeft de aarde stil gelegd, opdat zij te zien zullen krijgen wat HIJ doet, en beseffen dat 
De MESSIAS komt, er geen tijd meer is. Maar Ik zie een drone, en die drone gaat aanvallen. En 
hoogstwaarschijnlijk zal er een oorlog zijn. Er gaat in het Midden-Oosten een oorlog uitbreken, in 
heel korte tijd. Er zal een oorlog zijn die uit zal breken. En Ik weet dat de Profetie die Ik vanuit 
Tanzania gaf; deze zei dat twee raketten de centrale zullen treffen, de kerncentrale van Iran zullen 
treffen. Maar nog eens: we weten het nooit, laten wij zien hoe dit zich ontwikkelt. Laten wij ons 
gereed maken. De MESSIAS komt. Zonder heiligheid zal niemand De HEERE zien. Dank u.’ 

Deel 2. 
‘Wel, gezegende mensen, direct nadat Ik met u gesproken had, toen maakte De HEER Mij nu weer in 
slaap. En in dat moment, direct nadat Ik uitgesproken was met u viel Ik in slaap. Heel, heel snel 
maakte De HEER Mij weer weg, en viel daar op de stoel in slaap. En HIJ liet Mij een oorlog zien die 



uitbreekt tussen Israël en Iran. Een heel ernstige oorlog. Ik zie vele raketten. Raketten, raketten, 
raketten, heen en weer. Heel groot aantal raketten. Veel raketten met grote vuurkracht. 

En toen zei De HEER bij stem: “En Israël won de oorlog. Dus Ik weet niet of dit via de Hezbollah zal 
zijn. De Hezbollah, die door Iran gevolmachtigd is, of dat het een rechtstreeks treffen wordt tussen 
Iran en Israël. Maar direct nadat Ik met u had gesproken, de eerste keer dat Ik vandaag live in de 
uitzending kwam, toen maakte De HEER Mij zo moe, dat ik direct op de stoel in slaap viel. En HIJ liet 
Mij zien dat er een grote oorlog uitbrak. En veel raketten over en weer. Vanuit Israël naar Libanon 
waar de Iraanse Hezbollah zit, of rechtstreeks naar Iran. 

Een grote oorlog. Veel raketten die over en weer gaan. Groot aantal raketten, velen. Een grote 
oorlog. En bij stem zei De HEER toen: ”En Israël won de oorlog. Israël won de oorlog.”  Dus er is een 
oorlog die plaats zal vinden, en Israël zal de oorlog winnen. Dank u. De MESSIAS komt.’ 

 


