
Profetie 28 december 2019 - De grootste Profeet van De HEER live op 

Jezus is HEER Radio - Met onderwijs over De HEER de grote Arend 
 

'Wel, gezegende mensen, 23.19 uur Oost-Afrikaanse tijd. Wat een 

gezegende tijd om naar u toe te komen. Wat een machtig groots uur in de 

geschiedenis van deze aarde, dit tijdperk in planeet aarde. En De HEERE 
JEHOVA, vandaag, heeft Mij op een heel, heel verbijsterende wijze 

bezocht. Dit is een doorgaande escalatie van het Bezoek wat u in Kisumu 
zag plaatsvinden, toen de meest reusachtige, de ontzagwekkende - de 

Wolk van GOD die ware definitie van het woord 'ontzagwekkend' in zich 
draagt verscheen, groter dan het meer, groter dan de stad en ZIJN weg 

maakte om toe te stormen naar waar ZIJN Vriend voorging. Vandaag 
heeft De HEERE ELOHIM, JEHOVA JAHWE, JEHOVA MEKKADISHKEN, 

JEHOVA ROHI, JEHOVA EL ROI, JEHOVA ELYON, GOD de Allerhoogste, De 
HEERE Mijn Ene en Enige VRIEND - Ik heb geen andere VRIEND behalve 

JEHOVA ELYON, GOD de Allerhoogste, vandaag bezocht HIJ Mij, en sprak 
op heel schokkende wijze, als nooit tevoren. 
 

Nu wij herinneren ons allemaal al te goed, toen op een bepaald moment 
Ik live op deze wereldwijde Radio naar u toekwam, en Ik zei: 'Ik heb GOD 

gezien'. Ik heb u op die dag gezegd, Ik herhaalde het woord voor woord 

'Vandaag heb Ik GOD gezien'. En Ik zei dat De HEER Mijn ogen opende en 
Ik voorbij aan het einde van het Universum zag, en voorbij aan het 

Universum. En daar, veel verder, voorbij aan het Universum, na het 
Universum, veel verder daar binnen, daarboven, op een afstand die groter 

is dan die vanaf de aarde hier tot aan het einde van het Universum - 
voorbij het Universum, op een grotere afstand dan deze - en toen opende 

HIJ Mijn ogen en Ik zag GOD. Ik zag JEHOVA JAHWE. Ik zag JEHOVA 
SABAOTH de HEERE der Legermachten. Ik zag de Arend, Ik zag de Arend, 

Ik zag GOD. En Ik zag HEM in essentie zweven. Vliegend, maar HIJ vliegt 
niet zoals gewoonlijk. Ik wil geen dingen beschrijven die Mij wellicht niet 

toegestaan zijn om hier te beschrijven. Maar HIJ vliegt niet als een 
gewone vogel. HIJ zweeft. HIJ zweeft en glijdt, boven. Ik zag HEM. En op 

die dag kwam Ik getrouw bij u, u gezegenden die om uw eeuwigheid 
geven, en Ik zei: Ik heb GOD gezien. En enkelen onder u zeiden dat 

vanwege de ernst hiervan u dat opgenomen had om het met uw kerken te 

delen. En ja, dat was extreme ernst. 
 

Maar vandaag, in een heel schokkend, schokkend Bezoek nadat Ik 

vanochtend voor / bij u was gekomen, en De HEER Mij toen in slaap 
bracht: In dat moment kwam GOD de Arend, de grote Arend, vandaag 

kwam HIJ heel, heel dichtbij Mij. Uiteindelijk, voor de eerste keer, 
vandaag vanmiddag kwam GOD heel dichtbij Mij, GOD De VADER. Dat is 

nu De GODHEID ZELF, GOD De VADER, JEHOVA JAHWE, de 
ZELFBESTAANDE GOD. Vandaag kwam HIJ heel dichtbij Mij, en toen sprak 

HIJ met Mij. De Arend kwam. Laat Mij u één ding vertellen: de Arend kunt 
u geen twee keer aankijken. Niemand kan de Arend aankijken. U kunt de 

Arend niet aankijken. Alleen ZIJN Vriend kan de Arend aankijken, 



vanwege de missie die Zij hebben. En vanwege de wijze waarop ZIJ tot 

elkaar in relatie staan. En omdat HIJ met Hem komt spreken, en 
Hem bevelen geeft, en deze twee Profeten aanstuurt, het Duo, overal ter 

aarde, in deze heel sensitieve tijd op de aarde. Gevoelige tijd richting de 

verheerlijkte komst van De MESSIAS. En dus, vandaag zag Ik GOD. Ik 
heb GOD op deze dag gezien. Op deze enorme dag heb Ik GOD JAHWE 

gezien, JEHOVA SAOBOTH De HEERE der Legermachten. Vandaag kwam 
HIJ helemaal uit de Hemel. En vandaag kwam HIJ heel dichtbij Mij. De 

Arend, HIJ kwam aanvliegen, zweven, en HIJ stond voor Mij. HIJ stond 
heel confronterend, HIJ stond voor Mij en sprak met Mij. En HIJ was 

absoluut ondraaglijk. Alleen als u ZIJN Vriend bent en met HEM 
communiceert, kunt u GOD weerstaan. 
 

En dus, vandaag sprak HIJ met Mij over het Bezoek wat in Kisumu 
plaatsvond, nog maar ongeveer 7 of 8 dagen geleden, vandaag precies 7 

dagen geleden. En vandaag is het verbazend, deze middag, dat De HEER 
Mij vandaag vertelde, dat die Wolk die u in Kisumu ziet, die reusachtige 

Wolk, die ontzagwekkende schrikwekkende Wolk waarvan u ziet dat deze 
groter dan het meer is, groter dan de stad, die u Mij zag bezoeken, die 

Wolk is de Arend. Dus het is de Arend, GOD de Arend, die kwam. Dit is 

heel schokkend, schokte Mij heel erg. En HIJ kwam en HIJ stond voor Mij. 
En HIJ liet Mij zien hoe HIJ kwam. Die Wolk is GOD de Arend zelf die naar 

beneden kwam. De GOD die de kinderen van Israël helemaal uit de 
Egyptische slavernij helemaal naar Israël bracht, het thuis wat HIJ voor de 

Joodse mensen gereed had gemaakt, voor ZIJN Verbondsvolk. Dus nu heb 
Ik vandaag de grotere openbaring gekregen. Hoe geweldig, hoe 

ontzagwekkend. 
 

Maar u kunt niet, weet u: Ik sta voor De HEER, de twee Profeten staan 

voor De HEER, maar u kunt GOD niet weerstaan. De Arend HIJ kwam 
vandaag, HIJ stond, HIJ kwam midden in de lucht, en HIJ stond voor Mij, 

en HIJ gaf Mij dit begrip en deze openbaring, om aan u over te brengen. 
Dus, die Wolk die u ziet is GOD de Arend, de enorme Arend. De grote 

Arend waar Ezechiël over spreekt. Dit is heel schokkend. En u weet heel 
goed dat in het boek Exodus 19:4 HIJ zegt: 'U hebt zelf gezien wat Ik met 

de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u 

bij Mij gebracht heb.' Dat is de ENE die u naar Kisumu hebt zien komen, 
waarvan wij bang waren dat HIJ het meer zou wegvagen. Wij waren er 

bang voor dat met ZIJN kracht HIJ het meer zou wegduwen en de stad 
platleggen, en iedereen verpletteren, toen HIJ nu richting de tent joeg.   
 

En HIJ zegt in het boek Deuteronomium 32:11 'Zoals een arend zijn nest 
opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze 

draagt op zijn vlerken,', Deuteronomium 32 vers 11. Vandaag De HERE 
GOD, De HEERE der Legermachten, De HEER de Allerhoogste, de ENE Die 

Melchizedek aan ons kwam voorstellen als GOD de Allerhoogste, de HEER 
de Allerhoogste, vandaag kwam HIJ met Mij praten. En HIJ kwam van 

aangezicht tot aangezicht met Mij. Vandaag kwam de grote Arend uit de 



Hemel en stond midden in de lucht voor Mij. Met ZIJN vleugels open en 

uitgestrekt. Het is een schokkend fenomeen. U kunt HEM niet weerstaan. 
En HIJ kwam Mij opmerkzaam maken, aan Mij te openbaren, HIJ kwam 

Mij vertellen om aan u over te brengen dat wat u ziet, de Wolk, de 

reusachtige Wolk die zoals u ziet groter is dan de stad, groter dan het 
meer, die Mij bezocht in Kisumu, ZIJN Vriend in Kisumu - dat: dit is de 

Elia de grootste profeet, deze zijn de twee mega aloude Profeten uit de 
Bijbel, de Profeten van Israël - dat is de Arend. De Arend heeft bezoek 

gebracht. Wat schrikwekkend, wat reusachtig. Wat ontzagwekkend, wat 
krachtig. Wat vreeswekkend, dierbare mensen. En er zijn details die Ik 

niet eens kan delen. 
 

En u weet dat wanneer HIJ als de Arend komt, dit gewoonlijk ZIJN sterkte 

en kracht aantoont. ZIJN immense onfeilbare niet te wedijveren 
onhoudbare sterkte. En HIJ zegt in het boek Psalm 103 vers 5 'Die uw 

mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een 
arend.' En HIJ zegt in Jesaja hoofdstuk 40:31, HIJ zegt 'maar wie de 

HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels 
uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij 

zullen lopen en niet moe worden.' Wanneer HIJ als de Arend komt is HIJ 

erop uit om ZIJN ongelooflijke sterkte te tonen, als JEHOVA De HERE 
GOD, De HEERE der Legermachten. Enorme niet te bevatten sterkte, 

onfeilbare sterkte. HIJ vertegenwoordigt de sterkte van GOD, zoals u zich 
kunt voorstellen. Wat enorm. Wat vreeswekkend. 

 
En u weet dat de Arend ook de GOD van oordeel vertegenwoordigt. HIJ 

vertegenwoordigt de staf van GOD tegen de volken. En als HIJ als de 
Arend komt oordeelt HIJ zelfs Israël. HIJ oordeelt zowel Israël als de 

heidenvolken. Juda en Israël, en de heidenvolken. Oii. Als HIJ als de 
Arend komt. En het is een enorme tijd, gezegende mensen. En HIJ zegt, 

als u Deuteronomium 28:49 leest, HIJ zegt 'De HEERE zal een volk van 
ver weg tegen u doen opkomen, van het einde van de aarde, zoals een 

arend aan komt zweven; een volk waarvan u de taal niet verstaat,' toen 
HIJ over de Babyloniërs sprak die hen kwamen verslaan. Zoals de sterkte 

van de Arend neer komt halen, spreekt dit van de oordeels-kracht van 

GOD de Allerhoogste, De HEERE der Legermachten, De HEER van de 
Legers. Wat een enorme tijd. Wat een meest krachtige tijd op de 

aarde. Gezegende mensen, De HEERE JEHOVA bezoek brengend in 
Kisumu, HIJ kwam als de Arend. Die Wolk die u ziet, vandaag kwam HIJ 

ZELF. En HIJ stond midden in de lucht. En HIJ was zo ontzagwekkend dat 
als u Deze zou zien u weg zou rennen. U kunt HEM niet weerstaan. En HIJ 

kwam; Ik kon de razernij zien. Hoe HIJ in Kisumu kwam, HIJ liet Mij zien 
hoe HIJ in Kisumu verscheen. HIJ kwam als de Arend, en HIJ was met 

razernij. En u weet dat de Arend de sterkte van De HERE GOD toont, De 
HEER de Allerhoogste. Het oordeel van GOD, de staf van GOD die Juda 

oordeelt, Israël oordeelt  en de heidenvolken oordeelt. HIJ oordeelt hen 
als de Arend. Denk aan Egypte. 



 

Maar HIJ komt ook ter bescherming als de Arend. HIJ vertegenwoordigt 
ook bescherming. De Arend staat ook voor bescherming. Als u tijd krijgt, 

lees het boek Psalmen 91. HIJ zegt 'Wie in de schuilplaats van de 

Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de 
Almachtige. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult 

u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. Ik zeg 
tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik 

vertrouw! Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de 
zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn 

vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een 
pantser.' Psalm 91:1-4. U kunt doorlezen. Maar dat is nu de Arend zoals 

HIJ in Kisumu kwam, HIJ toont bescherming, onfeilbare bescherming. 
 

En nu begrijpt u de openbaring, als u naar dat beeld kijkt. Dat enorme 

beeld, het beeld allertijden, van GOD de Allerhoogste die boven de tent 
staat. En de tent, en onder de tent, u ontdekt dat er daarbinnen mensen 

zijn. Bescherming, Ik ben gekomen om hen te beschermen. Eehh. 
Bescherming. De soevereiniteit en de superioriteit van GOD beschermt u, 

de kerk die overnacht in ZIJN instructie, overnacht in de instructie die 

HIJ gelegd heeft op de Profeten die u vandaag toespreken. Eehh. Wat een 
enorme tijd. Wat een schokkende tijd, gezegende mensen. Vandaag heb 

Ik GOD gezien. Ik verkondig aan de volken der aarde, Ik verkondig aan 
het hele Universum, Ik verkondig aan de Engelen in de Hemel dat op deze 

dag Ik GOD zag. Ik heb GOD gezien, HIJ kwam als de grote Arend. En HIJ 
stond midden in de lucht voor Mij. HIJ is ondraaglijk, en HIJ was in 

razernij. HIJ was razend. HIJ keek Mij van aangezicht tot aangezicht aan. 
En toen sprak HIJ met Mij over de Wolk die in Kisumu bezoek bracht, dat 

HIJ als de Arend kwam. 
 

De MESSIAS komt. Bereid de weg. Geloof het Evangelie. Wees heilig, en 
rechtvaardig. Er is geen tijd meer. De MESSIAS komt. 

Bereid de weg van De HEER. Er is geen tijd meer. De HEER hoedt nu ZELF 
de kerk. GOD ZELF, GOD De VADER hoedt de kerk nu, de kerk van 

CHRISTUS. 

HIJ werkt nu met ZIJN twee mega Profeten uit het boek Openbaring 
hoofdstuk 11. om de kerk te hoeden, de veiligheid van de Hemel in 

voordat hier de oorlogsstrijd los komt. 
Wat een enorme tijd in de geschiedenis van de kerk. Toda raba, (en een 

Hebreeuwse begroeting ten behoeve van uw feesttijd). Toda haverim. 
Toda hashem. Haver sheli. Toda toda. Layla tov. Toda toda.' 
 


