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´Wel, gezegende mensen, De HEERE JEHOVA heeft deze dag met Mij 

gesproken. Nog eens, deze dag, De HEERE JEHOVA ELOHIM de Machtige 

GOD van Israël, HIJ heeft op deze dag met Mij gesproken. En in dat 
gesprek zag Ik de twee Profeten van De HEER voor het aangezicht van de 

HEER van de hele aarde staan. De HEER hield een banier voor Hen 
omhoog. En HIJ schreef erop in hoofdletters in het Engels ´JEHOVA´ en 

toen schreef HIJ de andere namen van De HEER in het Hemelse tekst, die 
U HEM hebt zien gebruiken om in de lucht te schrijven. Nog eens, De 

HEERE JEHOVA, vandaag, toen de twee meest verheerlijkte Profeten, de 
meest verheerlijkte Profeten van JAHWE voor De HEER van de hele aarde 

stonden, kwam De HEER en hield de banier omhoog voor Hen. En De 
HEER schreef JEHOVA in hoofdletters, en toen schreef HIJ ZIJN andere 

namen met gebruik van Hemelse tekst. 
 

En toen nog een boodschap, en die Boodschap zei ´De MESSIAS komt´. 
Dus, dit is de tijd waarin wij zijn gekomen, als een generatie komt u in dit 

uur terecht, u bent nu dit uur binnengelopen waarin De HEER 

rechtstreekser tegen de kerk spreekt. En u kunt zich voorstellen dat De 
HEER nu over de dag spreekt die verzegeld is door de verborgen raad van 

GOD, in de bovenkamers, en besluit nu om directer te zijn. De 
verheerlijkte Trap neer te laten, nadat de Profetie is gegeven (ruis..) 

Spreekt directer dat De MESSIAS komt. U kunt zich voorstellen dat De 
HEER besluit om rechtstreekser te spreken op dit uur, aangaande de 

verheerlijkte komst van De MESSIAS, wat een verborgen dag hoort te 
zijn. Het is een verborgen dag, deze is verborgen door de hogere wijsheid 

uit de bovenkamers van de Raad van De HEER. En nu spreekt HIJ directer 
over die dag tegen deze generatie. 

 
Dat betekent dat De HEER duwt, deze generatie vraagt de weg te 

bereiden voor de verheerlijkte komst van De MESSIAS. En dit is heel 
kritiek voor deze generatie. Dat betekent dat De HEER ook gezien moet 

hebben dat deze generatie niet gereed is, deze kerk niet gereed is. Dus 

HIJ probeert alles in te zetten om u te doen ontwaken, om gereed te zijn 
in alle landen, zonder ophouden, continu, zonder einde, zonder te 

stoppen, over de komst van De MESSIAS. En dat houdt in dat HIJ zegt, 
stop de seksuele zonden, deze ongebreidelde seksuele zonden die wij 

deze generatie hebben zien verleiden, het hele spectrum van hun levens 
aangaat. Deze generatie hier, specifiek deze generatie is prooi geworden 

van seksuele zonden, heeft ze rond doen gaan. Perversie, leugens, alle 
soorten onzedelijkheid. Kleding. Secularisme. Zogenoemd modernisme, 

het lauwwarme christendom, homoseksualiteit. En alle soorten van 
perversie waaraan deze generatie zich heeft overgegeven. (..) om het late 

Bezoek te aanschouwen, de later heerlijkheid van De HEER, om een 
uitverkoren generatie te zijn, een geliefde generatie. 

 



En dus, De HEER zegt bekeer u, bekeer u en keer u af van alle zonden, 

kwaad en verdorvenheid. Vooral leugens en onzedelijkheid, liefde voor 
geld, de wereldsgezindheid. Maar sla acht, luister naar wat HIJ zegt, dat 

De MESSIAS komt. En de eeuwigheid is zo groot, deze is van zo veel 

belang, dat u er niet mee kunt spelen, deze te verpesten. Neem nu 
besluiten en kies behoudenis in CHRISTUS JEZUS, ontvang De HEER, 

geloof het Evangelie. Ontvang De HEERE JEZUS als HEER en REDDER. 
Wordt gedoopt in totale onderdompeling in water. En wordt gedoopt met 

De HEILIGE GEEST. En bereid de weg voor de komst van De MESSIAS. 
Keer u af van zonden, nul tolerantie voor de zonde. Vooral seksuele 

zonden. Wandel in heiligheid, en rechtvaardigheid. Dan zal HIJ u redden 
op die dag. Er staat teveel op het spel, in de Eeuwigheid. Als 1 triljoen 

jaar voorbij is in de Eeuwigheid, dan is de Eeuwigheid nog niet begonnen. 
  

Sommige mensen zullen branden in de hel. Constante marteling, 
beroering, pijn. Plagende pijn en iedere dag schreeuwend, eeuwig, daar 

samen met satan. Daar wílt u niet zijn. Zorg dat u nu voor de Eeuwigheid 
kiest. Dit is de stem en Eén die roept in de woestijn. Bekeer u, ontvang 

CHRISTUS JEZUS als HEER en REDDER. De MESSIAS komt. Bereid de weg 

van De HEER. Verander uw wegen. Wees heilig, wees rechtvaardig. Keer u 
af van seksuele zonden. Die u ongebreideld ziet in alle Universiteiten. Ik 

weet niet wat er met deze generatie is gebeurd. Ongebreideld in de 
straten van alle steden. Kijk naar de Universiteiten, de duivel is daarheen 

gegaan en vernietigt ze. Bekeer u en keer u af. De straten van de landen, 
overal, de zogenaamde moderne, vol met seksuele zonden. Bekeer u en 

keer u af van de zonde. De MESSIAS komt. De MESSIAS komt. 
 

Hebreeuwse begroeting.´ 
 


