
Profetie 30.12.2019 door de grootste Profeet van De HEER - De 

eindopwekking & de verheerlijkte komst van De MESSIAS 
 

'Wel, gezegende mensen, 22.19 uur Oost-Afrikaanse tijd. De HEERE 

JEHOVA heeft met Mij gesproken. De HEERE de Machtige SCHEPPER, De 

ENE die u Mij vorige week in Kisumu zag bezoeken. De Enorme GOD van 
Israël. Mijn Ene en Enige VRIEND. JEHOVA SABAOTH. De HEERE der 

Legermachten, de Hemelse legermachten. De ENE Die Sodom en Gomorra 
vernietigde, vanwege hun verdorvenheid. Homoseksualiteit en seksuele 

zonde, en perversie. De ENE Die de hele aarde vernietigde in de dagen 
van Noach, met overstromingen. De ENE Die Hem heeft 

bezocht, DEZELFDE Die in die vreeswekkende Wolk bezoek bracht toen 
HIJ Mij vorige week in Kisumu bezocht. HIJ heeft de hele aarde vernietigd. 

HIJ heeft het vermogen om de hele aarde te vernietigen. De hele aarde, 
vanwege de zonde. Dankzij de zonde, niet luisteren en 

zwartmakerij. Zwartmakerij op HEM gericht, zwartmakerij richting ZIJN 
Dienaar, zoals men Noach zwart maakten. Die enorme GOD van Israël, De 

ENE die Israël terug naar Babylon bracht als oordeel, terug naar de 
slavernij. Terug naar slavernij in Babylon toen zij niet naar HEM 

luisterden. De ENE die Jeruzalem verkozen heeft tot het centrum van de 

aarde. De ENE over Wie de Bijbel schrijft, en in 1 Kronieken hoofdstuk 29 
vers 11 zegt; HIJ zegt 'Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de 

luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de 
aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich 

verheven tot een Hoofd boven alles.' Dat is De GOD waarvan u ziet dat 
HIJ Mij vorige week in Kisumu bezocht, bezocht ZIJN meest enorme en 

meest ontzagwekkende Profeten vorige week in Kisumu, bij die Mega 
Kisumu Woord Expo 2019. HIJ heeft vandaag met Mij gesproken over de 

verheerlijkte komst van De MESSIAS. 
 

En in dit gesprek, gezegende mensen, heeft MIJ met Mij gesproken over 

de opwekking van de kerk, de bereiding van de weg, de reiniging van de 
zonde, om een gezalfde weg gereed te maken. Een verheerlijkte weg, een 

heilige weg, een rechtvaardige weg voor de verheerlijkte komst van De 
MESSIAS. En in dit gesprek vanavond, gezegende mensen, heeft De 

HEERE JEHOVA ELOHIM, JEHOVA JAHWE Mij weer het wereldwijde lichaam 

van CHRISTUS getoond. En als er iets is wat u nu begrijpt, is dat sinds het 
Bezoek in Kisumu HIJ nu met de wereldwijde kerk van CHRISTUS omgaat, 

het lichaam van CHRISTUS, het hele lichaam van CHRSITUS. HIJ laat hen 
zien, doet verslag over hen aan ZIJN twee meest verheerlijkte Profeten. 

En HIJ nam Mij door de wereld heen mee en liet Mij de valse profeten 
zien. De valse profeten. En dat kan u zeggen dat HIJ begonnen is of gaat 

beginnen met afhandelen van de valse profeten. HIJ staat op het punt om 
te beginnen om het Huis te reinigen van de valse profeten. Dus HIJ liet Mij 

zien, en HIJ begon Mij de valse profeten in Amerika te tonen. In de 
Verenigde Staten van Amerika, en Ik zag hen voorgaan. Dus De HEER 

brengt Mij naar waar zij voorgaan en geeft ze aan. HIJ geeft ze aan, de 
WOLK die u Kisumu deze afgelopen week bezoek zag brengen, deze 



afgelopen zondag. HIJ heeft nu ZIJN enorme Profeten meegenomen naar 

Amerika, de Verenigde Staten van Amerika, Noord-Amerika, Centraal-
Amerika en Zuid-Amerika. En HIJ begon met de VS. En HIJ heeft aangifte 

gedaan van de valse profeten. 
 

En HIJ zei: 'Kijk naar wat zij doen in het Huis van De HEER'. En Ik kon hen 
valse profetie zien geven, doende wat zij dagelijks doen, op dagelijkse 

basis, zoals u weet. Deze valse profetie die zijn in de praktijk brengen. De 
valse apostelen, die liet HIJ ook aan Mij zien, de valse leraren, die het 

evangelie in Amerika onderwijzen, het evangelie was lief is voor het vlees. 
Mensen naar de hel leidend. Zij brengen hun gemeente naar de hel. Zij 

onderwijzen een andere genade, de genade die heel goedkoop is, die geen 
rechtvaardigheid bevat, dat u aan uw kant niets hoeft te doen, u kunt u 

eeuwig in de zonde wentelen en ze blijven beweren dat u in het 
verheerlijkte Koninkrijk der hemelen zult zijn, het heilige Koninkrijk van 

JEHOVA. Dezelfde JEHOVA die zegt 'werk aan uw zaligheid met vrezen en 
beven', de ENE die zegt dat zonder rechtvaardigheid, zonder heiligheid 

niemand HEM zal zien. En dus, HIJ bracht verslag uit aan Mij over hen, in 
hun valse praktijken. Ook hoe zij predikten en spraken, en Ik kon ze zien. 

Maar het is verbazend, want daarna brengt HIJ Mij naar een plek waar zij 

aan het praten zijn, en zij zeggen: Kijk, maar de Wolk van JEHOVA heeft 
al bezoek gebracht, en de grootste Profeet van De HEER is daarginds. Dus 

zij houden een discussie over wij er zou moeten komen. En Ik dacht, dat 
als er een punt is waarop berouw en inkeer moet starten, dan is dat de 

trigger, het keerpunt, het uiteindelijke punt waarop zij wellicht van koers 
veranderen. Zij waren zich terdege bewust van de valsheid die zij in de 

praktijk brengen, waarin zij betrokken zijn. En zij waren bang dat aan 
deze kant er mega Profeten zijn, en Zij hen zien. En zij zijn zich ervan 

bewust dat zij valsheid praktiseren. Zij beseften dat aan deze kant Ik 
ervan afweet, want Ik krijg iedere denkgeest te zien. 
 

Ik krijg alles te horen wat mensen spreken, overal ter wereld. Zij waren 
zich ervan bewust. Zij beseften nu dat je je niet verborgen kunt houden 

voor de Ogen van De HEER, dat zij onder de Ogen van JEHOVA JAHWE 
leven. En HIJ brengt verslag uit aan Mij, en Ik zie de twee Profeten daar 

staan. Eén in het verheerlijkte lichaam, Eén in het fysieke lichaam. En 

GOD brengt verslag uit aan Mij.  En Hij vertelt Mij: 'Kijk, zij praktiseren 
valsheid'. En zij logen tegen mensen, en zij waren zich bewust dat de 

Ogen van De HEER nu in de Profeten van JAHWE zijn. En dat Wij ervan 
weten dat zij valsheid praktiseren, misleiding, leugens. GOD de 

Almachtige bouwt nu een sterke zaak op, bouwt aan een grootse machtige 
sterke aanklacht tegen hen, in ZIJN kamers van rechtvaardigheid. De 

GOD die u boven de stad Kisumu neer zag dalen, in een mega - deze bijna 
verpletterend. Die Machtige GOD, JEHOVA SABAOTH, De HEERE der 

Legermachten, De ENE die door MELCHIZEDEK wordt geïntroduceerd als 
De HEER de Allerhoogste. HIJ doet nu aangifte, doet verslag over de valse 

profeten, valse apostelen, en hun praktijken in het Huis. Hoe zij het Huis 
van De HEER verontreinigd hebben, en het volk van GOD hebben misleid, 



de onschuldige schapen van CHRISTUS. En HIJ bouwt zo een krachtige 

zaak tegen hen op. HIJ is de ENE die met Mij gesproken heeft. En het is 
totaal verbazingwekkend, want ZIJN toorn. Ik zie dan ZIJN toorn, die niet 

te lessen is. Geen mens, de aarde kan niet blijven staan voor ZIJN 

aangezicht. ZIJN toorn is ongelooflijk. HIJ kan de aarde vermorzelen. HIJ 
laat Mij ZIJN toorn zien, hoe HIJ de hele aarde kan vernietigen, als het 

gaat over deze valsheid bij het Altaar van De HEER. HIJ is De HEER. De 
Soevereine HEER. ZIJN soevereiniteit is onfeilbaar, niet te wedijveren. HIJ 

is GOD. 
 

En ZIJN haat, zoals HIJ de zonde haat, ZIJN haat voor de zonde zorgden 

ervoor dat HIJ ZIJN Ene en Eniggeboren ZOON offerde. En als er een plek 
is waarop ZIJN haat tegen de zonde te onderstrepen, dan gaan we nu 

daar. Dat is de plek, waar HIJ CHRISTUS DE LIEVELING van De HEMEL 
moest slachten. GOD De ZOON, aan het Kruis, om de zonde te kunnen 

opruimen, te reinigen, de zonden van het leven van ZIJN schepping. En 
dus HIJ heeft bij Mij aangifte gedaan van de valsheid in het kerk. Dat 

houdt in dat er nog korte tijd is, voor de verheerlijkte komst van De 
MESSIAS. En toen daarna, De HEERE JAHWE, de Mega WOLK, de Grote 

AREND die naar Kisumu kwam, de ondraaglijke ongenaakbare Arend, de 

ongenaakbare grote Arend, Wolk van GOD die de kinderen van Israël uit 
de slavernij weghaalde om in de wildernis te gaan aanbidden en in 

Jeruzalem. De WOLK waarvoor zelfs de rivieren en zeeën wijken, die 
enorme WOLK Die Mij bezocht, Mijn Ene en Enige VRIEND die Mij vorige 

week in Kisumu bezocht amper 7-8 dagen geleden, nu heeft HIJ 
gesproken en verslag gedaan aan ZIJN twee Profeten, Zij die nu de volken 

oordelen. HIJ heeft bij Hen aangifte gedaan van de valsheid, de valse 
profeten, de valse praktijken in het Huis, bij het heilige Altaar van 

JEHOVA. En Ik kon de valse profeten in Amerika zien, Ik zie ze deze 
dingen prediken en praktiseren, die zij door de tijd heen gedaan hebben. 

En nu is er geen tijd meer, nu zullen zij er niet mee wegkomen. En 
enkelen van hun, Ik zie dat één van hen een vrouw is, een vrouwelijke 

valse profeet, zo bekend, die altijd rondreist. En HIJ geeft haar ook aan. 
Er is geen tijd meer. En Ik herinner Mij al te goed dat De HEER hier nu 

over heeft gespreken. En HIJ spreekt er nu over in de grootste razernij, in 

ZIJN woede en ZIJN toorn. 
 

En in het tweede deel van dit gesprek vandaag, toen liet HIJ Mij het 

grootsere gedeelte ervan zien, het betere deel. Ik denk dat er een 
opwekking is die zou kunnen treffen. Alleen De HEER kent de tijd, de dag 

en het uur, of wij nog tijd hebben. HIJ is De HEER. HIJ is De HEER, de 
ontzagwekkende GOD van Israël, de verschrikkelijke GOD van Israël, De 

GOD van Jakob. Dan laat HIJ Mij vele voorgangers zien, uit vele landen, 
die zich nu hergroeperen vanwege het Bezoek in Kisumu. Zij zeggen dat 

ze nu moeten komen. Ik zie dat sommigen van hen zijn gekomen, grote 
gemeenten, grote delegaties die met Mij zitten en overleg houden hoe 

naar hun landen te gaan, het te volgen spoor, het pad naar opwekking. 
Hoe zij deze trein in kunnen komen, deze mega beweging van GOD, deze 



immense opwekking van JEHOVA, het bezoek van De HEER dat de 

gezalfde weg bereid, de verheerlijkte kerk, de heilige kerk met nul 
tolerantie, zonder compromis, ten behoeve van de verheerlijkte komst van 

De MESSIAS. Ik zie grote sets van voorgangers, ook nu Ik spreek zie Ik 

dat sommigen van hen regeringsleiders zijn. Zij zijn gekomen met 
voorgangers uit hun landen. En zij stellen zich voor. Ik zie er nu ook één 

met hun regeringsleider die de kerkleiders introduceert, en die zit en zegt: 
Alstublieft wij hebben het nodig dat U komt, wij hebben het nodig dat U 

naar ons land komt'. 
 

En toen, op dat punt komt De HEER vanuit de Hemel met een Schoen. HIJ 

komt met een grote schoen, heel, heel grote witte verheerlijkte Schoen, 
de schoen die Hij die met u spreekt aan heeft. Twee, heel reusachtig 

groot. Ik heb nog nooit zulke grote schoenen gezien. En zij zitten daar. De 
regeringsleiders stellen de voorgangers voor, de religieuze leiders, de 

kerkleiders van hun landen. En dan zet De HEER die grote verheerlijkte 
Schoenen die deze twee Profeten dragen recht voor hun ogen, in dat 

overleg. Dit is een enorme tijd. Ik heb nog nooit zo een grote Schoen 
gezien. Groter dan een auto. Twee grote schoenen, verheerlijkt wit. 

Tijdens hun discussie. Het gaf Mij ook enig begrip van hoe groot deze 

Profeten wel niet zijn. Reusachtig, groter dan een vrachtwagen, iedere 
schoen. Maar dan zie Ik ook anderen, andere afgevaardigden. Nu zie Ik 

andere valse profeten die ook zeggen dat zij moeten komen en hun 
zonden belijden. Dus, dat is het betere gedeelte van het gesprek. Dat is 

de trigger, zei Ik, die een wereldwijde opwekking zou kunnen doen 
ontvlammen. Want anders: tot nu toe is het alleen Kenia wat zich gereed 

maakt voor het eeuwige verheerlijkte Koninkrijk van GOD. En GOD is 
komen bevestigen dat alleen de kerk die zich onderworpen heeft, onder 

de raad en de instructie van GOD in deze twee Profeten gelegd, en die zelf 
bewuste stappen heeft gezet, landelijk bewust actie heeft ondernomen om 

een verheerlijkte weg te bereiden voor de verheerlijkte komst van De 
MESSIAS, in de harten van de mensen - op bewuste landelijke 

publiekelijke wijze, om als land uit te stappen om te zeggen: Wij zullen 
ons gereed maken, in heiligheid, voor de verheerlijkte komst van De 

MESSIAS, de KONING der Heerlijkheid, KONING der Rechtvaardigheid. 
 

Maar nu zie Ik de valse profeten uit Amerika. Enkelen onder hen zeggen: 
Kijk, ik moet daarheen gaan en schuld belijden, en Hem vragen om naar 

Amerika te komen, en al dat soort dingen. Maar of zij komen of niet, of 
hun ego's en trots in de weg zullen gaan staan, weet Ik niet. Tot nu toe 

zijn zij trots geweest. Maar Ik zie ook Afrikaanse landen komen met hun 
delegaties, Ik zie regeringsleiders. En ook overal ter wereld, door het 

Bezoek van De WOLK in Kisumu. Dus waarschijnlijk zitten wij hier op de 
drempel naar een wereldwijde opwekking. Maar wij moeten afwachten en 

zien of hun trots, en het vlees en vleselijkheid van de mens deze niet in 
de weg zullen staan. Maar alles wat Ik u kan zeggen, is dat er geen tijd 

meer is en De MESSIAS komt. Wie er gereed zal zijn zal in de Heerlijkheid 
worden opgenomen. De Bijbel is heel duidelijk, dat het ZIJN bedoeling is 



ervoor te zorgen dat de kerk de toorn niet doormaakt, de komende toorn. 

En Ik heb de andere kant gezien, Ik heb ernstige dingen gezien, nadat de 
kerk is opgenomen. Dezelfde GOD die Sodom en Gomorra heeft 

geoordeeld, dezelfde WOLK die boven de aarde zweefde voordat HIJ het 

water liet samenvloeien en land maakte, toen de aarde enkel water was, 
helemaal water. En donker, in gitzwarte duisternis. En wij weten niet 

hoeveel triljoenen jarenlang HIJ boven de aarde zweefde voordat HIJ licht 
bracht, en het water liet samenvloeien. Dat is De WOLK die u ziet, Die 

naar Kisumu kwam. Dat is De WOLK die hier vandaag met Mij sprak. Dat 
is De WOLK die Adam in de hof schiep. Dezelfde WOLK die de hele aarde 

vernietigde in de dagen van Noach. Dezelfde WOLK die JEZUS als het 
Verheerlijkte LAM overgaf, en HEM bracht en aankondigde aan de 

Levitische herders, en hun zei: U is een LAM gegeven, is een KONING 
geboren, is een REDDER gekomen. 
 

De SCHEPPER van de hemelen en de aarde, de Soevereine GOD, De ENE 
met wiens soevereiniteit totaal niet te wedijveren valt, en die onfeilbaar is. 

'Van U, HEERE, is de grootheid,', zoals u in die WOLK zag, die 
ongenaakbaar is. Mensen kunnen niet zeggen; het is verbazingwekkende 

om mensen HEM met hun telefoons vast te zien leggen. De meest 

verbijsterende van alle foto's, die Mij schokte is mensen die buiten de tent 
zaten in de Conferentie, die HEM bovenop de tent vastlegden, zo met hun 

mobiele telefoons. Hun mobiele telefoons. Dat schokte Mij behoorlijk. De 
meest ontzagwekkende GOD van Israël. 'Van U, HEERE, is de grootheid en 

de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de 
hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U 

hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.' De MESSIAS komt. Keer u 
af van valse profeten. Keer u af van de valse apostelen. Keer u af van 

ongehoorzaamheid aan de Stem van De HEER. Nu weet zelfs een kind dat 
recht voor ons er aanzienlijk zwaar weer komt, voor de ongehoorzamen, 

voor zij die niet luisteren. Want De HEER is De SCHEPPER, en HIJ is nu 
gekomen om ZIJN soevereiniteit op te eisen, over de hele schepping. HIJ 

is gekomen om in te grijpen in deze voortdurende strijd tussen goed en 
kwaad, tussen rechtvaardigheid versus verdorvenheid. En De HEER moet 

de overwinning pakken. Deze twee Profeten moeten de overwinning 

pakken, voor De HEER. De MESSIAS komt. Wees heilig. Geloof het 
Evangelie. Keer u af van filosofie en theologie. Maak u enkel gereed voor 

het Koninkrijk van GOD. De MESSIAS komt. Bereid de weg van De HEER, 
de gezalfde weg, de heilige weg in uw harten. Heb nul tolerantie voor de 

zonde. Keer u af van seksuele zonden, homoseksualiteit, seksuele 
perversie. Leugens, valse apostelen, valse leraren die wij in de VS zien die 

het vlees stimuleren. Zij zorgen dat u zich blij voelt, en leiden u naar de 
hel.   
 

Keer terug naar het oorspronkelijke Evangelie van het Kruis en het Bloed, 
het Evangelie van strikte heiligheid en rechtvaardigheid, en ontzag, en 

Godvrezendheid. Eer ZIJN Profeten, en u zult het Koninkrijk der 



heerlijkheid zien. Moge De HEER u zegenen. De MESSIAS komt. Toda 
shalom.'   
 
 


