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´Amen. Gezegende mensen, de HEERE JEHOVA heeft deze afgelopen nacht met Mij 

gesproken. De HEERE JEHOVA ELOHIM. JEHOVA SABAOTH, De HEERE Der 

Legermachten, HIJ heeft deze afgelopen nacht met Mij gesproken, op een heel, heel 

enorme wijze, op zeer grootste, grootse wijze, op een heel speciale wijze, die Ik 

vanavond met u wil delen. En Ik heb tot deze tijd gewacht zodat allen zijn gekomen, 

zoals van hun werkplekken, Oost-Afrikaanse tijd. Ik weet dat het een andere tijdzone is 

aan de andere kant van de aarde, aan welke kant ook. In Azië, het verre Oosten, op het 

westelijke halfrond. Maar dit is de goede tijd om dit gesprek te hebben, wat De HEER 

deze afgelopen nacht met Mij had. 
 

Maar gezegende mensen, gezegende heiligen van De HEER, deze afgelopen nacht bezocht 

De HEER Mij een heel extreem uitzonderlijke, op een zeer speciale en verbijsterende 

wijze, dat Ik wil delen met dit zeer speciale tijdperk, de gezegende generatie die u bent. 

De uitverkiezing van GOD die enkele van deze heel schokkende Bezoeken krijgt te zien 

en te horen die de tijd kenmerken. Deze zetten een aanduiding neer, op de tijd. Ze laten 

een onuitwisbare aanduiding achter op de Profetische tijdlijn van GOD. En deze brengen 

de boodschap over dat jazeker, inderdaad CHRISTUS JEZUS De MESSIAS komt.  
 

Deze afgelopen nacht, dierbare mensen, bracht De HEER de Almachtige Mij naar een 

plek. En op die plek, De LEEUW VAN GOD, De LEEUW VAN DE STAM VAN JUDA, HIJ 

kwam helemaal uit de Hemel. En deze keer bracht De HEER HEM heel dichtbij. Ik zou 

kunnen zeggen op 5 of 6 meter afstand. En toen ging HIJ daar neerliggen. De enorme, 

krachtige De LEEUW VAN DE STAM VAN JUDA. En HIJ lag recht voor Mij, daar, Mijn kant 

op, een klein beetje vanuit een hoek, rechts van Mij, maar ZIJN hoofd Mijn kant uit. HIJ 

draaide ZIJN hoofd en keek naar Mij. DE LEEUW VAN DE STAM VAN JUDA likte toen wat 

aan ZIJN poten, en keek toen weer naar Mij. Een heel, heel schokkend Bezoek, een heel 

fel, vreeswekkend Bezoek van GOD.  
 

De LEEUW VAN DE STAM VAN JUDA, deze afgelopen nacht bracht De HEERE GOD De 

Almachtige HEM en stond HEM toe Mij te bezoeken in een enorm historisch Bezoek aller 

tijden. Deze afgelopen nacht, in werkelijkheid in de ochtenduren van deze afgelopen 

nacht. De afgelopen nacht. En HIJ kwam helemaal uit de Hemel en HIJ lag daar daar 

voor Mij. HIJ lag daar op 5 tot 6 meter bij Mij vandaan. En een beetje aan Mijn 

rechterkant, maar ZIJN hoofd gedraaid, Mijn kant uit. HIJ likte wat aan ZIJN voorpoot, 

De LEEUW VAN DE STAM VAN JUDA, De VERHEERLIJKTE LEEUW VAN GOD, DE LEEUW 

VAN DE STAM VAN JUDA. ZIJN Naam is CHRISTUS JEZUS DE KONING. U allen weet dat 

De LEEUW symbool staat voor ZIJN KONINGSCHAP, ZIJN KONINKRIJK, ZIJN 

Heerschappij, dat HIJ KONING is.  
 

Ik lees nu uit het boek Openbaring hoofdstuk Openbaring 5. En HIJ zegt, vanaf vers 1 

zegt HIJ. Openbaring hoofdstuk 5, Ik lees uit King James (wij Statenvertaling) en daarna 

zal Ik uit Amplified lezen (wij Herziene Statenvertaling) - ´1. En ik zag in de rechter hand 

Degenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, 

verzegeld met zeven zegelen. 2. En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote 
stem: Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegelen open te breken?´ Vers 3 ´En 

niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, 

noch hetzelve in zien.´ Dit betekent de zegelen te openen en erin te kijken. Nog eens 

vers 3. ´En niemand in den hemel, noch op de aarde,´ Dit houdt in de hele Hemel, de 

hele aarde. ´noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelve in zien.´ In 

andere woorden, de zegelen te openen en van binnen en buiten te zien. Want deze is aan 

beide zijden beschreven. HIJ gaat verder met te zeggen: ´4. En ik weende zeer, dat 

niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch hetzelve in te 

zien.´ En HIJ gaat verder met te zeggen. Ik lees nog uit King James (Statenvertaling) 

´5. En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam 

van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven 



zegelen open te breken.´ En HIJ zegt. Hij gaat verder met te zeggen: ´6. En ik zag, en 

ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de 

ouderlingen, een Lam, staande als geslacht,´ 

 

Ik lees Amplfied (Herziene Statenvertaling), gezegende mensen. Amplified zegt: '1. En ik zag 

in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, vanbinnen en vanbuiten 

beschreven, verzegeld met zeven zegels. 2. En ik zag een sterke engel, die met luide stem 

uitriep: Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken?´ Hier noemt HIJ 

het de boekrol, elders noemt HIJ dit het boek. Er is dus een boek ´3. Maar er was niemand in 

de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde (Hades) die de boekrol kon openen of 

hem inzien.´ De binnenste en buitenste inhoud, want deze is aan beide kanten beschreven. 

´4. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te 

openen, te lezen of in te zien.´ Doorgaande met Amplified zegt HIJ: ´5. En een van de 

ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van 

David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. 6. En ik 

zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen 
stond een Lam als geslacht,' 

 

 

Dus, gezegende mensen, De LEEUW VAN DE STAM VAN JUDA, De KONING, De LEEUW 

DIE De HEERE GOD deze afgelopen nacht voor Mij presenteerde, aan ZIJN twee enorme 

Profeten, voor ZIJN meest aloude, meest verheerlijkte Profeten die wandelen met GOD 

De VADER, bij klaarlichte dag, live op video vastgelegd. Die voorgaan. De Andere gaat 

gekleed in het eeuwige eeuwigdurende lichaam. En een Andere draagt het fysieke 

lichaam, de Ene die opsteeg met de vuurwagens, Die de dood nooit gezien heeft. GOD 

De VADER legde De LEEUW, De enorme LEEUW VAN DE STAM VAN JUDA, De WORTEL 

VAN DAVID, De STAM VAN DAVID 5 of 6 meter voor Hen, en toen communiceerde HIJ 

met Hen. Wij delen slechts de helft van het gesprek.  
 

Gezegende mensen, en men zocht in de Hemel, zij zochten op de aarde en onder de 

aarde, en niemand was het waard. En als u Mattheus 16 vers 18 leest, dan ging HIJ naar 

beneden de hel in, en het dodenrijk, en sloot de poorten van de hel. Dus HIJ overwon 

zelfs daar beneden. En in Hebreeën 7:26 is HIJ boven de Hemel verheven. Boven de 

Hemelen ook. Onder de aarde, dodenrijk, HIJ versloeg en overwon het dodenrijk, de 

dood en de hel. Daar beneden. En zelfs boven de Hemelen in Hebreeën 7:26, HIJ is 

gezeten boven de hogere Hemelen, daar aanbidden de Engelen HEM. DE KONING, 

HAMALECH, HIJ komt gezegende mensen. Bereid de weg, wees heilig, Keer u af van 

seksuele zonden, keer u af van seksuele begeerte, abortus, onzedelijkheid. Keer u af van 

leugens. Ontvang JEZUS, ontvang het Evangelie, wees wedergeboren, wordt gedoopt. Ik 

heb De KONING gezien, De KONING komt. De MESSIAS komt. De ENE die Ik zag is De 

KONING, is De MESSIAS, De JEZUS VAN NAZARET, De REDDER komt, De VERLOSSER, 

HIJ komt als een OVERWINNAAR. Alleluja. Wat een grootse Boodschap geeft HIJ Mij, nu 

Ik weer naar Nairobi ga. De OVERWINNAAR komt. De KAMPIOEN komt, De VERLOSSER 

komt, DE KONING komt. 
 

Mijn GOD is heilig. Ik roep u ´Heilig´ toe. ´Heilig´, aan de volken. Bekeer u. Ontvang 

JEZUS, wees wedergeboren, wordt gedoopt, wees heilig. De KONING komt. HAMELECH. 

De KONING DER RECHTVAARDIGHEID, DE KONING DER HEILIGHEID. DE KONING VAN 

SALEM, DE KONING VAN JERUZALEM komt. Oh, wat een machtige tijd in de kerk. De 

MESSIAS komt. Toda haverim. Bereid de weg van De HEER. Bereid uw harten. Toda 

hashem. Toda haver sheli hashem. Toda haverim. Erev tov. Toda shalom. Toda raba. 

Toda toda. Shalom, toda.´ 

 


