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´Welnu, gezegende mensen, De HERE JEHOVA heeft met Mij gesproken. 

De HERE JEHOVA ELOHIM, De HERE JEHOVA SABAOTH, JEHOVA EL ROHI, 

JEHOVA MEKADDISHKEN, JEHOVA GANAN, De HERE JEHOVA MEPHALTI, 
JEHOVA HASHOPET, HASHEM heeft met Mij gesproken, gezegende 

mensen. De HEER De GOD van onze HERE JEZUS CHRISTUS, De ENE Die 
CHRISTUS zond om aan het Kruis te sterven en de hele mensheid te 

bevrijden. Allen, alle mensen, ook die nog niet geboren zijn. 
 

HIJ heeft op heel enorme wijze met Mij gesproken, deze afgelopen nacht. 

En de nacht daarvoor. En in dit gesprek, het eerste deel van het gesprek 
bracht HIJ Mij naar een plek, en het was avond. En op die plek opende de 

Hemel recht boven ZIJN twee Profeten. En toen, GOD De HEILIGE GEEST, 
GOD De HEILIGE GEEST, HIJ daalde neer helemaal vanuit de Hemel. Als 

een Duif, in lichamelijke vorm, en landde op HIJ die vanavond met u 
spreekt. Nog eens: De HERE JEHOVA ELOHIM, HIJ heeft met Mij 

gesproken, op een heel, heel machtige wijze. En in dat gesprek bracht HIJ 
Mij naar een plek, en toen opende de Hemel. Toen zag Ik GOD 

neerkomen, GOD De HEILIGE GEEST, in lichamelijke vorm. En toen HIJ 

kwam straalde het Licht der heerlijkheid van HEM af, neerwaarts. 
Klapperend, pah pah pah pah, met ZIJN Vleugels klapperend. En er was 

zoveel heerlijkheid rondom HEM. En toen landde HIJ op de twee Profeten 
van De HEER Die nu op de aarde rondwandelen. Die hele heerlijkheid 

stralende op Hen. En daarna steeg HIJ op, en HIJ zweefde, nu was HIJ 
heel blij, HIJ zweefde naar boven, en HIJ ging de Hemel daar naar binnen. 
 

Dus dat is het eerste gesprek. Er is een groot aankomend Bezoek. Het is 
al gebeurd in de geestelijke dimensie. En toen in het tweede gesprek zie 

Ik veel genezing, na dat Bezoek. Veel genezing, véél genezing. Er zal een 
genezingsdienst zijn. Er komt een genezingsdienst, en Ik begroette hen. 

´Dus, De HEER heeft uw kreupelen genezen, nu lopen ze´. Ik zie ze, de 
kreupelen die zijn gaan lopen, gewoon zijn gaan lopen. Immense, enorme 

zalving, en immense kracht van De HEILIGE GEEST, de kracht van GOD 
De ALMACHTIGE. Dus, GOD de VADER gaat Mij naar een genezingsdienst 

sturen. Waarschijnlijk gaat het gebeuren vanuit Hun woning in Nairobi 

hier. Er zullen bijeenkomsten zijn op verschillende plekken. Kerken in 
samenkomst met hun zieken. Met de kreupelen, de blinden, de doven, de 

stommen, lichamelijk gehandicapten, de lammen, beschadigingen aan de 
ruggengraat, alle soorten ziekten en aandoeningen onder de zon. Dus er 

komt een grote genezingsdienst na het bezoek van GOD De HEILIGE 
GEEST ZELF, in Persoon. Lichamelijke vorm, de zuiver verheerlijkte 

reusachtige Duif die uit de Hemel kwam en landde op deze Twee. 
 

Toen zag Ik een immense genezende zalving, enorme genezingen gaan 

spoedig plaatsvinden. De MESSIAS komt. Vele, vele duizenden mensen 
bekeren zich en nemen CHRISTUS aan en worden gedoopt. Er is een grote 

golf die dit land nu getroffen heeft. En het is Mijn gebed dat overal op de 



aardbol, omdat zij nu toegang hebben tot deze Bijeenkomsten via het 

internet; het is Mijn gebed dat dit over de hele aardbol gebeurt. Bedenk 
dat GOD personen of landen niet aanziet, behalve Israel. Maar alle landen 

hebben dezelfde kans om deel te nemen aan deze grote opwekking, waar 

u ook kunt zijn, waar u ook kunt samenkomen. Aanvaard dezelfde 
Instructie en maak u gereed voor de verheerlijkte komst van De 

MESSIAS. Dus, moge De HEER de kerk zegenen, moge De HEER de 
landen zegenen, moge De HEER u zegenen. 
 

Dank u, De MESSIAS komt. Bereid de weg, gezegende mensen. De 
MESSIAS, CHRISTUS JEZUS DE HEER komt een verheerlijkte kerk halen. 

Dank u. Toda toda, toda raba, toda lachem, toda hashem.´ 
 


