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'Wel, gezegende mensen. Wel, de HEERE JEHOVA heeft deze afgelopen 

nacht met Mij gesproken. De HEERE JEHOVA heeft met Mij gesproken over 
de bijeenkomst die eraan komt, naar Utawala. En het gaat 

een heel, heel immense bijeenkomst zijn. Gigantisch, absoluut heel 
immense bijeenkomst. En de HEER nam Mij mee naar de bijeenkomst en 

Ik zag zo’n enorm, enorm, enorm aantal mensen, ongelooflijk. De 
beveiligingscontrole, HIJ nam Mij mee naar die posten waar mensen 

gecontroleerd worden. Het was zeer groot, zeer grote bijeenkomst. Het 
was erg druk, het was heel vol, mensen kwamen naar binnen.  
 

En er is zo een grote opwekking en honger die de harten van de Kenianen 
heeft overgenomen, op een heel, heel schokkende wijze. Een honger en 

een dorst naar het Woord. De HEER spreekt nu tot de zielen. De ziel van 
de kerk, hun harten. En het is ongelooflijk om de mate van honger te 

zien die uit is gestroomd. En vele mensen, Ik zag ze komen. De HEER 
nam Mij al mee, Ik heb die dag al beleefd, om deze al te zien. Komend 

naar de veiligheidscontrole. Het was heel, heel druk. Er was een grondige 

beveilingscontrole, verschillende niveaus. Verschillenden niveaus van 
veiligheidsscreening, en veel mensen.  
 

En toen zag Ik ZIJN twee Profeten de Boodschap van de HEERE 
JAHWE prediken, de Boodschap van de HEERE JEHOVA aan ZIJN mensen 

op een heel, heel enorme wijze. En een groot Bezoek dat plaatsvindt in 
die bijeenkomst. Dus de kerk zit zeker op dit uur op de drempel van 

de eeuwigheid. Wel, op de drempel van de eeuwigheid. Dus elke 
afzonderlijke persoon (…ruis……) om acht te slaan op wat de GEEST van 

de HEER zegt, op wat de HEER instrueert, hoe HIJ instructie geeft 
over gereedmaking, betreft gereedheid, betreft alert 

zijn, waakzaamheid. Zodat wanneer alles gezegd en gedaan is op die dag, 
u niet datgene zult mislopen waarom u een christen bent geworden.  Dat 

u de Hemel zult binnengaan. Als het allemaal gezegd en gedaan is, u het 
verheerlijkte en eeuwige Koninkrijk der Heerlijkheid binnen moge gaan. 

En dat is een behoorlijk contrast voor zij die naar de hel zullen gaan. De 
hel bestaat echt. En de hel zal gebeuren.  
 

Maar voor hen die nu ingeschakeld zijn en luisteren naar de Stem van de 

HEER, zij zullen iedere inspanning leveren, elke moeite doen om ervoor te 
zorgen dat hun voorbereiding en gereedheid op het hoogst mogelijke 

niveau is. Maar, Ik heb die bijeenkomst gezien, Ik heb een grote honger 
gezien, de HEER laat Mij deze zien, in de harten van de mensen. Iedereen 

kwam om de Godspraak van de HEERE JEHOVA te horen, wat GOD in ZIJN 
Troonzaal zegt, en ZIJN megabezoek wat ter plekke 

is: HIJZELF, Die de kerk bedient. Dit is een heel historische tijd, waarin wij 
leven om deze te zien. De HEERE ZELF die ZIJN kerk bedient. GOD De 

VADER ZELF die de kerk voorgaat. Dus er zal een heel krachtige 



bijeenkomst zijn. Groot aantal mensen. De zalving van De HEER trok vele 

mensen vanuit dit hele land aan. De honger was tastbaar. Je ziet ze 
hongerig en dorstig zien, smachtend naar deze Boodschap. Je ziet hun 

zielen heel, heel hongerig en dorstig naar deze Boodschap, in dit uur. De 

Boodschap van de bruid gereedmaken, voor CHRISTUS, de bruid van 
CHRISTUS. 
 

En dus, dit zal een heel verbijsterend moment worden in de geschiedenis 
van de kerk. En De HEER brengt dit voort in een tijd waarin er honger is in 

het Huis. In een tijd waarin er afvalligheid en verval is. De seksuele zonde 
en seksuele perversie is op zijn hoogst. Bijna iedereen begeert seksueel, 

in dit uur. En dit is wanneer De HEER de zonden reinigt van zij die HIJ de 
Zijnen noemt, van de uitverkorenen, van ZIJN kerk. Dus gezegend zijn zij 

die acht zullen slaan op de Stem van De HEER. Opdat zij in staat zullen 
zijn om aan de vereisten, de maatstaf, de standaard van de Hemel te 

voldoen, en het verheerlijkte eeuwige Koninkrijk van De HEER te zien. Er 
is geen tijd meer. De tijd is voorbij, de tijd is kort. De dagen zijn kwaad, 

en de tijd is kort. De seksuele zonde heeft de kerk overgenomen. En de 
kerk is u die luistert. Leugens en misleiding. Al dit geblunder van 

zwartmakerij en bespotting. Verdorvenheid, rauw kwaad, is gewoon de 

norm geworden, dat is nu de nieuwe norm op de aarde. Maar De HEERE 
JEHOVA JAHWE zal uiteindelijk winnen in de levens van zij die devoot zijn, 

zij die toe hebben gegeven aan de roep om de weg te bereiden voor de 
komst van De MESSIAS. 
 

En dit is dan een heel krachtige tijd voor de predikers van het Evangelie, 
dat De HEER nu rechtstreeks de kerk toespreekt. Uw prediking kan nu 

gerichter zijn. Uw prediking is nu meer geleid naar één en één ding: de 
bruid van CHRISTUS gereed maken. De heilige Bruid. Nog eens: Ik 

heb  die bijeenkomst gezien. Het is een heel immense bijeenkomst die in 
de komende dagen komt. Het zal een reusachtige bijeenkomst zijn. Een 

heel krachtige bijeenkomst. Een historische bijeenkomst. Niemand zal 
willen mislopen om bij die bijeenkomst te zijn. En Ik weet dat er zoveel 

zijn, er komen er zoveel, overal vandaan. En iedereen zal een plaats 
krijgen, zij zullen een plaats krijgen zodat zij kunnen horen wat De HEER 

op dit uur tegen de kerk zegt. Moge De HEER u zegenen. De MESSIAS 

komt. Toda raba. Toda haverim. Toda yom tov' 
 


