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´Wel, gezegende mensen vandaag is maandag, de 24 februari. En het is nu 

17:25, Oost-Afrikaanse tijd. En ik weet dat sommigen van u andere tijdzones 
hebben, maar dit is 17:26 Oost-Afrikaanse tijd, maandag. Op de maandag van 

24 februari, het jaar 2020. En de HEER heeft op een heel, heel diepgaande wijze 
gesproken. En Ik wil met u deze gesprekken delen op dit moment, zodat u zult 

begrijpen wat er naar de aarde komt. Nummer 1, De HEER heeft gesproken over 
de gebeurtenissen die deze aarde totaal zullen veranderen, zoals u het al ziet 
ontvouwen in het nieuws en verschillende delen in de wereld: China en u ziet het 

ook gebeuren aan Italië, Zuid-Korea en de rest. Nu, nummer 1, de HEER heeft 
gesproken over een plaag. HIJ nam Mij mee in deze droom, en in de droom liet 

HIJ Mij het stof zien. En toen Ik dus het stof nam en Ik strooide het stof naar 
HEM toe, toen kwam het stof terug en vestigde zich. Ik strooide het stof richting 
de hemel en het kwam terug en vestigde zich als verschillende hopen, kleine 

hopen hier en daar. Maar het kwam terug, deze grijsachtige stof die ik voor De 
HEER strooide, zoals HIJ Mij gebood. En toen ik het stof strooide werd deze 

aarde, de aarde, de wereld waarin u vandaag bent, getroffen, werd getroffen met 
een enorme plaag, de meest vreeswekkende plaag die Ik ooit gezien heb. Het 
bevreesde Mij ook, Ik vreesde dit. Het beangstigde Mij ook erg, bij wat Ik met de 

aarde deed.  
 

Opnieuw, de HEER heeft Mij al in de droom meegenomen en er was stof, en ik 
pakte het stof, het as, en Ik gooide het naar de HEER in de hemel. En toen kwam 
het stof terug en vestigde zich in verschillende hopen, kleine hoopjes, kleine, 

kleine hoopjes op de vloer. Het is niet vlak, het is niet plat, de manier waarop 
het stof zich vestigde, op de grond, op de aarde. En toen, zodoende realiseerde 

Ik Mij dat ik de aarde getroffen had, met de meest ontzagwekkende plaag in de 
geschiedenis van de aarde sinds zij is gemaakt, in het leven van deze aarde. En 
de plaag die eruit voort kwam was extreem besmettelijk. Besmettelijker dan het 

Coronavirus dat u vandaag ziet. Extreem besmettelijk, en de lichamen van 
mensen begonnen zweren te ontwikkelen, zweren. En deze zweren groeien over 

het hele lichaam, op de manier waarop de Ebolazweren groeiden, maar Ik heb dit 
nog niet eerder gezien. Deze zweren zijn zo dat zij zwellend gaan zweren op de 
huid. Het zijn zweren op de huid, maar zij hebben een oog. En het oog is donker. 

Loopt om de hele zweer heen, maar donker. En de zweer zelf wordt een klein 
beetje, niet zo bruin, maar een klein beetje bruinachtig. Maar het oog van de 

zweer is donker. En zweren kwamen over mensen op deze aarde, vele mensen. 
Het was het meest vreselijk angstaanjagende moment in de geschiedenis van 
deze planeet aarde. Dit gesprek heeft de HEER met Mij gehad. En het was zo 

besmettelijk, heel, heel extreem besmettelijk en aanstekend, zodat mensen 
renden en zichzelf opsloten in hun huizen. Want het is alsof het stof, de HEER 

laat Mij het stof zien, het stof infecteert hen ook. De as, het stof op de grond, Ik 
zie de grond nu en het stof en het as op de grond. Wanneer u naar buiten gaat 

kunnen het as en de grond en het stof u infecteren. En Ik krijg het gevoel dat je 
waarschijnlijk geen contact hoeft te hebben met iemand die geïnfecteerd is door 
het stof, en de lucht. U zult geïnfecteerd worden. Het is een heel, heel 

afschuwelijke, het is de meest terroriserende en angstaanjagende situatie waarin 
Ik de aarde ooit heb in zien gaan. Mensen sluiten hun deuren. Mensen sluiten 

letterlijk deuren en ramen in angst. De verschikking van GOD verteert de hele 
aarde. En dan zegt de HEER dat HIJ dit doet vanwege achteloosheid, de 



achteloosheid van de mens. HIJ doet dit om hen te laten begrijpen wie de twee 

Profeten die de aarde bedienen zijn. Het 
was het meest afschuwelijke en terroriserende moment in het hele leven van de 

kerk ooit, sinds zij geboren is, sinds zij ooit geschapen is. 
 
En het boek Exodus hoofdstuk 9 vers 8 en 9, Ik pak er slechts enkele woorden 

uit. ´Neem voor Uzelf een hand vol as uit de oven en strooi deze uit naar de 
hemelen, en het zal fijn stof worden in het hele land. En het zal zweren 

veroorzaken die openbreken als puisten bij mensen en dieren.´ 
 
Dit is een schokkend moment in het leven van de kerk. Het zal ervoor zorgen dat 

het Coronavirus als niets lijkt. Absoluut, nul, niets. U heeft nog helemaal niets 
gezien nu. En dus heeft de HEER Mij ertoe gebracht om naar voren te stappen, 

voor de OUDE VAN DAGEN ZELF, die bij Stem tot Mij sprak. En toen liet HIJ Mij 
het as en het stof nemen en naar HEM gooien. En toen zag Ik de meest 
schokkende plaag. Ik trof de aarde, Ik was geschokt want Ik realiseerde Mij dat 

Ik de aarde met dood had getroffen. De meest schokkende dood die Ik ooit 
gezien heb. En de verschrikking die de aarde overkwam, mensen waren aan het 

rennen, halsoverkop, sloten hun deuren, om ervoor te zorgen dat de wind en het 
stof en het as hen niet raakten. Grote zweren begonnen te groeien overal op 

mensen, het was het meest vreeswekkende moment. Mensen konden niet uit 
hun huizen komen, kunnen niet reizen, kunnen niet naar buiten gaan in de wind. 
 

En HIJ heeft dit gedaan om aan u te identificeren wie de twee Profeten zijn, 
zodat u Hen zult vrezen en Hen zult eren en Hen zult gehoorzamen en komt en u 

onderwerpt aan Hen. Of u het leuk vindt of niet, deze keer zult u zich aan Hen 
onderwerpen. Deze keer heb IK u te pakken, zegt De HEER. Eindelijk heb IK u 
ingehaald. En IK zal u een blijvende les leren, dat u naar Hen moet luisteren en 

de laster en de spot moet stoppen, vervorming en zwartmakerij. En u zult vrezen 
wie Zij zijn. En dan zult u weten dat De MESSIAS komt. Opnieuw, op deze dag, 

om exact 17:43, wat vijf uur in de middag is, 17:43 Oost-Afrikaanse tijd, 
maandag, de 24e ebruari, het jaar 2020. Ik heb nu verklaard, dat strikt 
gebaseerd op de woorden van Mijn tong alleen, enkel gebaseerd op de autoriteit 

die de OUDE VAN DAGEN, DE HEER, DE GOD VAN ISRAËL, JEHOVA SABAOTH, 
DE HEER VAN DE HEMELSE LEGERMACHTEN, JEHOVA ELOHIM. Enkel nu 

gebaseerd op de kracht die HIJ Mij heeft verleend, ben Ik naar voren gestapt 
vandaag voor de landen van de aarde en trof de aarde met de meest 
vreeswekkende, de meest dodelijke plaag van zweren. En die zweren zullen 

groeien op het oppervlak, de huid van mensen, en op de bovenkant van de 
oppervlakte van de zweer zal er een oog zijn, dat een beetje open zal gaan en 

het zal donker zijn. Het zullen de meest pijnlijke zweren zijn die de aarde zich 
ooit ontvangen heeft, ooit mee geteisterd is. En mensen zullen op en neer 
rennen en iedereen zal proberen hun weg te vinden naar waar deze twee 

Profeten zijn om te vragen, hoe komen we ervan af, wat moeten wij doen? En u 
zult Hen nu niet kunnen bereiken, geen toegang tot Ze hebben, vanwege uw 

achteloosheid. Vanwege uw zwartmakerij, de pastors die aan zwartmakerij 
deden, zij die zwart maakten. De mensen van deze aarde, de stervelingen van 
deze wereld die DE SCHEPPER hebben zwartgemaakt, en ZIJN Profeten. HIJ 

komt nu om u een blijvende les te leren, een eeuwigdurende les. Nu, enkel 
gebaseerd op de woorden van Mijn tong heb Ik de aarde getroffen met de meest 

ongelooflijke, meest aanstekelijke, meest besmettelijke zweren, een nooit eerder 
geziene plaag. En dan zult u de HEERE vrezen. 



 

Het tweede gesprek dat De HEER met Mij heeft gehad. Het tweede gesprek. Er is 
enorme duisternis waarmee De HEER Mij de aarde liet treffen. Dit afgelopen 

gesprek kwam De HEER en sprak met Mij en HIJ herinnerde Mij aan 
de Profetie die Ik gaf ver terug, ongeveer een jaar of twee jaar geleden. En 
deze keer zorgde HIJ ervoor dat Ik naar HEM toeliep, de OUDE VAN DAGEN en Ik 

kon HEM daar zien staan. En HIJ vroeg Mij om naar boven te kijken en de zon te 
gebieden om geen licht te geven. En toen plotseling bedekte duisternis de aarde, 

dichte duisternis. Ik weet niet hoe lang het is, maar het is nu een klein beetje 
langer. Het zal nu langer zijn. Absolute duisternis zal de aarde bedekken. Totale 
duisternis zal de aarde bedekken. Het boek Exodus, hoofdstuk 10 vanaf vers 21, 

HIJ zegt: ´Strek uw hand uit naar de hemel, zodat er duisternis zal komen.´ Dus 
de recente duisternis die Ik gebood er te zijn, 26 december 2019 zal niets zijn. 

Deze zal als niets lijken. Nu komt er duisternis naar de aarde. Eindelijk komt er 
duisternis naar de aarde. Het zal ondraaglijke duisternis zijn. Het zal een 
afschuwelijke duisternis zijn, zal een schokkende duisternis zijn. Duisternis niet 

eerder gezien. En mensen zullen rondrennen, niet wetende wat te doen. Want 
dan ben je afhankelijk van elektriciteitsnetwerken, elektrische netwerken. 

 
Een derde gesprek, deze afgelopen nacht. De HEER heeft ervoor gezorgd dat Ik 

naar voren trad, voor HEM en de aarde trof met de plaag van kikkers. En Ik zag 
de kikkers, in hun huid toen zij plotseling het land bedekten. Hun huid was als 
die van slangen, de slangen. En zij kwamen naar de huizen. Dus Ik rende om 

ook Mijn deur te sluiten. De huid van de kikkers is groenachtig, een beetje 
groenachtig, als die van slangen, slangen. Dit zijn verschrikkelijke tijden, nu 

enkel gebaseerd op de woorden van Mijn tong zal het land bedekt zijn met 
kikkers. De HEER VAN DE HEMELSE LEGERMACHTEN, HIJ zegt nu heeft u de rode 
lijn overschreden. U heeft MIJN Boodschappers onteerd, MIJN EIGEN Dienaar. En 

nu zal IK Ze loslaten, IK zal ze nu loslaten naar u toe. Zodat u precies zult weten 
wie Zij zijn en de kracht die Zij hebben. En u zult rondrennen, rondrennend, 

rondrennen, probeert uw deuren te sluiten, zodat de kikkers niet komen. Ik heb 
daar binnen ook rondgerend, de deuren gesloten, zodat ze niet zullen komen. 
Nu, enkel gebaseerd op de woorden van Mijn tong, heb Ik de aarde getroffen 

met kikkers. En er zijn zoveel rondspringende kikkers, het is ongelooflijk, het is 
afzichtelijk. En zij haasten zich en proberen de huizen binnen te komen. Ik sluit 

de deur. Hun vel is groenachtig,  zoals die van de slangen gemaakt is, 
ondraaglijk om naar te kijken. Dit zijn verschrikkelijke dagen. 
 

Gezegende mensen, de MESSIAS komt. En dan beveelt De HEER mij opnieuw om 
naar voren te treden en voor de OUDE VAN DAGEN te staan. En Ik kon HEM voor 

Mij zien staan. En toen nam HIJ Mij ver naar boven, het Universum in. Waar de 
mens niet kan komen, in de planeten daarboven, voorbij 
aan het Universum. En HIJ zorgde ervoor dat Ik het universum schudde met mijn 

linker Profetische hand en toen was daar een botsing. Deze keer botsten de 
planeten, en Ik heb de stukken van de planeten gezien. Er was verschrikking op 

de aarde, want sommige van de stukken kwamen om te 
aarde te raken, op te sluiten. Er was een grote botsing van planeten daarboven 
en ze splitsten, sommige stukken van de planeten, toen zij botsten, schudde het 

Universum. En toen kwamen sommige van de grote stukken en toen was de hele 
aarde bevangen door angst, want zij kwamen om de aarde te vernietigen. Om er 

tegenaan te botsen, sommige van de stukken kwamen rechtstreeks naar de 
aarde drijven. En als deze de aarde treffen, vaarwel menselijk ras. Maar toen ze 



kwamen was het er net naast, en de meeste van deze, de stukken van deze 

planeten zullen vlak langs de aarde passeren. En vrees zal de mensen verteren 
op de aarde. En sommige die langskomen zullen glinsteren als kristal. De 

stukken die Ik splitste toen Ik de planeten duwde en zij botsten. Sommigen van 
deze zullen als glas en kristal zijn, zullen vlak langs de aarde gaan hier. Maar de 
vrees die over de harten van de mensen zal komen. Vele mensen, hun hart 

zullen in hun binnenste smelten, uit pure angst. De enkele gedachte, dat die 
grote stukken de aarde hadden kunnen raken. 

Het zou vaarwel voor het menselijk ras beteken. Maar zij raken de aarde niet en 
dan passeren ze. En ik denk dat een van hen op de aarde valt. Een klein stukje 
nu, valt op de aarde. Maar die Ik aan Mijn rechterkant nu zie langsgaan, dichtbij 

de aarde, die zijn kristal, ze zijn glinsterend en glimmend. Als glas. Nu, enkel 
gebaseerd op de woorden van Mijn tong heb Ik de botsing van planeten 

geboden, hierboven. Om het Universum te schudden, en om de aarde te 
schudden. En de stukken die afgebroken zijn van de botsing. Want de snelheid 
waarmee Ik ze duwde was ongelooflijk. En de stukken braken ervan af. En 

sommigen van hen als kristal passeerden. En velen, niet één, vele stukken 
planeten zullen langskomen, dichtbij de aarde. Sommigen van hen te dichtbij en 

raken bijna de aarde. En de verschrikking die over de sterfelijke mens zal 
komen, op het aardoppervlak. 

 
Vandaag, om ongeveer 17:00, richting 17:40, Oost-Afrikaanse tijd. De 24 e van 
februari, 2020, heb Ik deze profetie bevolen, dat enkel gebaseerd op de woorden 

van Mijn tong, nu zult u MIJ vrezen zegt De HEERE. U zult MIJN Dienaar vrezen, 
zegt de HEERE. Er zal een enorme, ongelooflijke botsing zijn van planeten 

hierboven. En de stukken zullen afbreken als glas, sommigen van hen zo groot, 
groter dan de aarde, direct richting de aarde, met een net missen van de aarde. 
 

En het laatste gesprek, Ik zie een enorm moment waarop de HEER Mij naar 
voren doet treden, deze afgelopen nacht. En Ik zag de OUDE VAN DAGEN en HIJ 

stond daar. JEHOVA ELOHIM, GOD DE VADER, DE PERSOON VAN GOD DE VADER 
ZELF. En toen liet HIJ Mij de aarde treffen, het land treffen, en de zeeën en de 
wateren van de aarde met bloed treffen. En toen, wanneer Ik dit deed riep HIJ 

drie keer. HIJ zei: ´bloed, bloed, bloed´. Drie keer. En toen Ik keek veranderde 
het water in bloed. Dit zijn verschrikkelijke momenten. Nu zult u weten dat de 

Boodschappers van de HEER, de ontzagwekkende Profeten van JAHWE, nu zult u 
begrijpen waarom Zij de meest ontzagwekkende Profeten van De HEER genoemd 
worden. De MESSIAS komt. Laten de wijzen zich gereed maken. De MESSIAS 

komt. Dingen zijn slecht, de tijden zijn veranderd. De zwartmakerij, u hebt ZIJN 
Boodschappers aangeraakt. Hoe durft u? Gewone stervelingen, hoe durft u? Nu 

weet u waarom Zij genoemd worden, de meest vreeswekkende Profeten van de 
HEER. De machtigste, machtigste, meest aloude Profeten van JAHWE. ZIJN 
EIGEN Dienaren. Waarom heeft u de Weg niet bereid? U moet zich bekeren en 

JEZUS ontvangen en u afkeren van de zonde. En heilig zijn. De MESSIAS komt. 
Toda Shalom.´ 
 


