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Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, 

voordat de dag van de HEERE komt, 

die grote en ontzagwekkende dag. Hij  

zal het hart van de vaders tot de kinderen 

terugbrengen en het hart van de 

kinderen tot de vaders, opdat Ik niet zal 

komen en de aarde met de ban zal slaan. 

 

Maleachi 4:5-6 

     Dr. David E. Owuor, Profeet Elia 

DE   TIJDEN   ZIJN   VERANDERD. 

 …   profeet Elia is hier!  



Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia  

zal wel eerst komen en alles herstellen. 

Mattheüs 17:11 

 

Een stem van iemand die roept 

in de woestijn: Bereid de weg van de 

HEERE, maak recht in de wildernis een 

gebaande weg voor onze God. 

Jesaja 40:3 

 

Roept u daarna de naam van uw god aan, 

dan zal ík de Naam van de HEERE 

aanroepen. En de God Die door vuur 

antwoordt, Die is God. En het hele volk 

antwoordde en zei: Dat is goed. 

1 Koningen 18:24 (Foto) 

 



Antwoord mij, HEERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HEERE, de ware God  

bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt. 38. Toen viel er vuur van de HEERE neer,  

verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op.  

39. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De HEERE  

is God, de HEERE is God! 1 Koningen 18:37  





Ook op 5 juni 2005 gebood de grootste profeet van de Heer de Hemel te openen, en deze       

gehoorzaamde en bracht ogenblikkelijk de Heilige Geest regen. Spontaan berouw brak uit! 



Droog seizoen  

wordt regenseizoen na één 

gebed | 25 jananuari  2017 

 De immense regenval in Kenia februari – april 2017                                     

 in Nairobi, Kenia 

Tijdens de grote droogte die Kenia teisterde bezocht de grootste Profeet van De HEER op 25 januari 2017  

de stad Nairobi. Terwijl de Man van GOD Zijn linker Profetische hand naar de Hemel ophief, bad Hij voor de 

mensen, voor regen en voor vreedzame verkiezingen. De HERE GOD de Almachtige eerde de woorden van 

ZIJN Dienaar en bracht binnen 12 uur tijd op miraculeuze wijze overal in Kenia regen! Zelfs op plekken waar 

het gewoonlijk nooit regent. De regenval hield lang aan, en zo veranderde het ondraaglijke droogteseizoen in 

een regenseizoen. De mensen konden weer zaaien en er was oogst in overvloed. 
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Het verbluffende bevel  
dat de Hemel onmiddellijk 
opende. De landen werden 
voorgesteld aan de grootste 
profeet Elia -  Lima, Peru 
(28 oktober,  2018) 

De HEILIGE GEEST regen 
viel op Peru in diamant-achtige 
kristallen  (28 oktober 2018) 
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ELIA OPENBAARDE  
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Zoals bij herhaling geprofeteerd, opende de Hemel zich en 

regende het in Lima, Peru – Schokkend Bezoek  



Waarom profeten belangrijk zijn  

1. De Here God, Jehova Jahwe zendt een gevolmachtigde (profeet) 

om Zijn plan op aarde uit te voeren. (Mozes, Jeremia, Samuël, 

Johannes de Doper, Elia etc.) 

 

2. Afhankelijk van de gewichtigheid van Zijn plan komt de Godheid 

Zelf  naar beneden. (Verbond met Abraham, oordeel over Sodom 

en Gomorra, ontmoeting met Mozes) 

 

3. Of  beiden: gevolmachtigde & de Godheid Zelf. (Exodus & nu)  

 



Voordat de HEERE GOD iets doet, vertelt Hij Zijn plannen aan 
Zijn dienaren, de profeten. Amos 3:7 

Zie, Ik zend tot u de profeet Elia voordat de dag van de HEERE 
komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de 
vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen 
tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal 
slaan. Maleachi 4:5-6 

Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling 
zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de 
Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, 
zegt de HEERE van de legermachten. Maleachi 3:1  

 



 

Bijbelse profeten zijn de spreekbuis van de HERE God. Hun 
profetieën geven de instructies van God. Niemand kan zich 
voorbereiden op wat de Heer wil doen, zonder te luisteren naar de 
boodschappen van de profeten en deze te gehoorzamen. (bijv. de 
tempelbouw via Mozes). 

 

 

God zalft Zijn profeten en dienaren altijd Zelf. Hij heeft 
Zijn zalvende kracht nooit overgebracht via een menselijk 
wezen of  systeem (bijv. een profetenschool).  

Waarom een profeet belangrijk is  
voor onze behoudenis & bediening 

Gehoorzaamheid aan de instructies van de profeet, 
betekent gehoorzaamheid aan de bevelen van God Zelf. 



Een ware profeet van God herkennen 

Als hij spreekt… 

 

 

   Dr. David E. Owuor, profeet Elia 

1. Vindt u het in de Bijbel terug. 

2. Komen zijn profetieën uit. 

3. Vermaant hij de zonde: “Bekeer u! En keer u af  van alle zonde.” 

4. Predikt hij rechtvaardigheid en heiligheid. 

5. Richt hij de aandacht van de mensen naar de komende Messias.  

6. Stelt hij de Heilige Geest centraal.  

7. Herstelt hij het Koninkrijk van God in de kerk.  

8. Herstelt hij de heilige aanbidding in de kerk.  

 



Op 1 januari 2009 daalde God de Heilige Geest in lichamelijke vorm als een duif neer  

op Zijn grootste profeet. Dit bezoek heeft alleen plaatsgevonden aan de Messias.  

Tijdens dit meest verbazingwekkende bezoek toonde God de Vader Zelf aan de volken 

der aarde Zijn goedkeuring van Zijn geliefde profeet Elia.  

 

Bukhungu stadion Kakamega, Kenia 

En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif,  

en Hij bleef  op Hem. Johannes 1:32  

 

En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen 

werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif  neerdalen 

en op Zich komen. 17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde 

Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! Mattheüs 3:16  



1. Helsinki, Finland - 18 juni 2017   2. Nairobi, Kenia - 29 april 2017  

3. Helsinki, Finland - 18 juni 2017   4. Kisumu, Kenia - 31 december 2012 

De transfiguratie van de grootste dienaar van God 



4. Ik antwoordde en zei tegen de Engel Die met mij sprak:  

Mijn Heere, wat betekenen deze dingen? 14. Daarop zei Hij: Dat zijn  

de twee gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan. Zacharia 4:4;14 

 

En het gebeurde terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd  

werd en Zijn kleding blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken met  

Hem; het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken  

over Zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem. Lukas 9:29-31 



Doubling of the Mightiest Servant of GOD 

1. Nairobi, Kenia - 19 april 2017  2. Grote kerk Nakuru, Kenia - 1 april 2018  

3. Nairobi Central Park - 7 juli 2018  4. Namibië - 19 mei 2017  5. Italië  - 5 aug.  2018 

6. Nakuru, Kenia - 28 augustus 2016  7. Nairobi, Kenia - 19 april 2017 



Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting,  

en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, Exodus 40:34  

Profeet Mozes aan de wereld geopenbaard 

En de HEERE zei tegen Mozes: Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het  

volk het kan horen wanneer Ik met u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. 

En Mozes maakte de woorden van het volk aan de HEERE bekend. Exodus 19:9  



 

De aloude Profeet van GOD riep 

JEHOVA GOD, om uit de Hemel 

naar beneden te komen, als Hij voor 

zou gaan in Kisumu, 21-22 december 

2019. Hierover profeteerde Hij aan de 

hele wereld meerdere keren. Op 22 

december 2019 was het een heldere 

zonnige dag, toen plotseling op 

ontzagwekkende wijze De HEER  

in de Wolk van ZIJN fysieke 

Aanwezigheid aan kwam snellen,  

en zetelde op de dak van de tent van 

ontmoeting, waar de internationale 

voorgangersconferentie gaande was.  

 

                                     

Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting,  

en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, Exodus 40:34  

Links: En het regende alleen op het terrein van de bijeenkomst 

De videobeelden laten buiten het terrein een kurkdroge grond zien. 

Victoriameer voordat  

de Heer neerdaalde 



 
 
 

De Heer daalt neer  

in Zijn heerlijkheid 

In 2012, in de opwekkingsdienst in 

Kakamega, Kenia wees de grootste profeet 

van de Heer in de richting waar de Heer in 

Zijn wolk vandaan zou komen. 

 

Gasten vanuit de hele wereld waren naar 

Kenia gekomen om met eigen ogen te zien 

of de Profetie van de Heer die in Zijn 

aloude Wolk zou komen echt vervuld zou 

worden. De Wolk waarin Hij Zijn volk in de 

wildernis in het Oude Testament bezocht 

daalde neer, en zeer velen vonden genezing! 



           Coronavirus geprofeteerd op 1 december 2015 

Profetieën & vervullingen… 



En de profetie zei o.a.: 

 

- Tekort aan spullen 

(maskers, bedden, 

personeel...) 

- Ziekenhuizen zijn 

overstroomd 

- Geen vaccin  

- Komt uit Azië 

- Ziekte noodtoestand 



 
Toen strekte Mozes  

zijn staf uit over het  

land Egypte, en de  

HEERE bracht die  

hele dag en die hele       

nacht een oostenwind  

in het land. En het 

gebeurde, toen het 

morgen geworden  

was, dat de oosten-

wind de sprinkhanen 

meevoerde. 

 

Exodus 10:13 

 

            Profetie 14 april 2019 vervuld - Bijbelse sprinkhanenplaag 



Jehova Jahwe verdedigt 

Israël in Zijn wolk 

De profetie werd vervuld toen op  

4 december 2016 Israëlische strijdkrachten  

de Israëlisch-Syrische grens bewaakten, tegen  

Isis. De soldaten keken met verbazing toe hoe  

de enorme Wolkpilaar een barrière vormde  

tussen Isis en Israël. Op die dag werd het aan  

alle volken bekend dat de God van Israël Zelf   

Israël beschermt. 



  CHILI aardbeving | geprofeteerd januari 2009 | vervuld 27.02.2010 

 MEXICO aardbeving  

Precies zoals de profetie zei   

dansten de vrouwen in een rij 

met de handen naar voren toe. 

De profeet van de Heer legt op de 

Chileense televisie uit dat hij oa. een 

homoseksueel feest aan zee zag.  

De historische aardbeving met 

een kracht van 8.8 trof Chili op de 

dag van het jaarlijkse homofeest 

God’s oordeel 19.09.2017 

De grootste profeet van de Heer 

waarschuwde Mexico steeds weer: 

als ze zich niet zouden bekeren 

dan zou de Heer het land treffen 

met Zijn 

oordeel van 

een aard- 

beving. 



De Profeet van De HEER  

reisde naar Italië om de kerk te 

waarschuwen dat zij zich van de 

seksuele zonden moet bekeren, 

omdat De HEER het land anders 

zou treffen met een aardbeving.  

Het priesterschap bekeerde zich 

niet en op 24 augustus 2016 werd 

het land zeer zwaar getroffen.  

Er vielen meer dan 250 doden. 

De stad Amatrice – Italië   Noodvoorzieningen 

ITALIË aardbeving | geprofeteerd 20.07.2013 | vervuld 24.08.2016   



En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, Lukas 21:25a  

Profetie vervuld - 17 augustus 2017 

In de geschiedenis van de 

schepping is een dergelijk 

Bijbels mega wonder niet 

eerder gezien. Wereld & 

wetenschap staan versteld!  



Sinds 2005 profeteerde de profeet van de Heer de neutronensterrenbotsing die op komst was.  

In India in 2008 gaf  Hij precies de details die wij op 17 augustus 2017 in het nieuws zagen.  



 

 

  Tsunami Azië - 2004 

  Orkaan Katrina - 2005 

  Aardbeving Haïti - 2009 

  Vulkaan IJsland - 2010 

  Aardbeving Venezuela - 2012 

  Uitbraak Ebolavirus - 2014 

  Aardbeving Nieuw-Zeeland - 2014 

  Aardbeving Nepal - 2015  

  Zikavirus - 2015 

Gre  Historische branden Griekenland - 2016  

  Mexico Baai & Caribische Overstroming - 2017 

  Historische branden in Californië - 2018 

  Aardbeving Peru - 2019  

I  Immigratiegolf Europa – 2020 

  Aardbeving Turkije - 2020 

  etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 meer Profetie en vervulling… Mattheüs 24:4-8 



Tekenen & wonderen  

En God schreef  

op de tafelen de 

woorden van het 

verbond, de Tien 

Woorden. 

 

Exodus 34:28 



Genezing van bitter water in Nyali, Kenia – in 2016 
Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout.  

Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Exodus 15:25a 
.Exodus 15:25a  
 

De grootste Profeet van De HEER sprak 

‘Het is goed’, toen bisschop Immathew met 

een fles bij Hem kwam, met het toxische 

water uit de bron waarvan het hele dorp 

afhankelijk is. Het is wereldschokkend,  

dat het grondwater compleet schoon werd 

en vele andere waterbronnen in Kenia! 

 



Op het bevel van de profeet, liet de Hemel de verheerlijkte trap neer 

 (11 maart 2018) 

De heerlijkheid verscheen in de lucht (11 maart 2018) 

De verheerlijkte Trap van de  

Hemel neergelaten in de lucht 
Geprofeteerd op 15 januari 2017 

Het vuur van Elia daalde opnieuw neer (11 maart 2018) 



   

Historische Genezingswonderen 

 Dove oren springen open
  

 Blinde ogen geopend       Huidziekte genezen   Zwakke benen bekrachtigd 

  Chronische ascites genezen  Korte arm verlengd Scheppingswonder Totaal blinde ogen geopend 

Geestelijke gestoordheid genezen   Ruggengraatletsel genezen   Kreupel kind genezen  Chronische artritis genezen  



Ook vele ernstige 

vormen van kanker 

genezen door het  

bloed van Jezus! 

Paul 

Chepkwony 

voor & na 

genezing 

Verouderingsziekte  

progeria genezen 

Duizenden kreupelen 

ontvingen al genezing 



 

Shalin leed aan melaatsheid. Haar groei stopte en zij werd volledig kreupel, waardoor ze niet kon 

staan of lopen. In 2012 genas de Heere Jezus haar. De melaatsheid droogde op en de stank verdween. 

Tot op vandaag is Shalin volkomen gezond en speelt zij viool in de kerkgemeente. Ook loopt ze nu. 

Na 

2 weken 

was ze al 

heel ver 

gereinigd 

 

Shalin 5 jaar na  

haar genezing 

Lepra 

genezen 



De Heer schept een nieuwe 

baarmoeder voor Winny-Bett  

in Bomet, Kenia 

36 

De grootste 

profeet van de Heer 

verklaarde genezing 

in Nairobi, en in  

Bomet bezocht God 

Winny-Bett, schiep 

nieuwe baarmoeder. 

De artsen van Winny-Bett staan versteld! 

Winny-Bett’s baarmoeder was 

door dr. Jarrett verwijderd. God 

schiep een nieuwe & Winny-Bett 

baarde de gezonde Emmanuel. 

 



 

 

 

En de twee ontzagwekkende  

profeten van Jehova liepen met  

een deel van de velen van wie  

Zij het hiv/aids virus verwijderd 

hebben. Glorie aan God! 

In Nakuru, Kenia is er een enorme opslagplaats gevuld met ingeleverde rolstoelen, blindenstokken etc. 

De Heer genas al meer dan 50 mensen van hiv/aids 



Toen de echtgenoot een sms stuurde nadat zijn geliefde vrouw was overleden, antwoordde de 

profeet van de Heer met: ‘Het is goed’. En tot ieders schrik ontwaakte Rosa na ca. 1,5 uur uit de 

dood.  Haar behandelend arts dr. Z. Kasepoi heeft het miraculeuze herstel van mama Rosa 

vastgelegd. Alle lichaamsfuncties waren uitgevallen en het lichaam was zich al aan het ontbinden. 

Rosa heeft na haar wederopstanding ca. 1 jaar en 8 maanden verder geleefd en predikte op zeer 

krachtige wijze het Evangelie! Er zijn nog meer mensen uit de dood opgewekt in Kenia. 

Wederopstanding – 22 juni 2017 



…en letterlijk de hele wereld vierde dit machtige WONDER! 

Finland Duitsland 

Nederland 
Zuid-Korea 



. 

Anne-Marit werd spontaan genezen tijdens een online genezingsdienst, op > 7000 km afstand van Nairobi! 

         Nadja’s blinde ogen openden tijdens een genezingsdienst in Finland  

Ook aan Europa schenkt de Heer grootse genezingen  

|  Christian’s bochel weggenomen 



     









Door de jaren heen is de Man van GOD naar vele landen gereisd om de kerk op te roepen zich te 

bekeren, zich af  te keren van alle zonden en terug te keren naar de heiligheid en rechtvaardigheid  

van De HEER. Om op die manier de weg te bereiden voor de verheerlijkte komst van CHRISTUS 

JEZUS, De MESSIAS. In dit proces van het gereedmaken van de wereldwijde kerk kwam de Man  

van GOD ook naar Kenia. Hij vermaande o.a. de liefde voor geld, de wereldgerichtheid en alle 

seksuele zonde in de kerk. Doordat Kenia de vermaning en correctie omarmde ontvlamde de 

grootste opwekking van bekering (berouw & ommekeer) in de geschiedenis van de Bijbel. In  

Kenia alleen kent de Bediening van Bekering & Heiligheid inmiddels meer dan 20.000 voorgangers 

en worden er dagelijks vele zielen door De HEER toegevoegd. Bij de Opwekkingsbijeenkomsten  

in Kenia wordt een terrein van ca. 100 hectare met een mensenzee gevuld. Ook vanuit de hele  

wereld trekken voorgangers en willekeurige christenen naar deze bijeenkomsten toe. Dit is de 

grootste opwekking aller tijden! Daarbij heeft de genezende zalving die op deze Bediening van  

De HEER ligt een stortvloed van Bijbelse genezingswonderen tot gevolg. Duizenden kreupelen  

en lichamelijk gehandicapten zijn opgestaan en gaan lopen, een historisch aantal blinde ogen en 

dove oren is geopend, een historisch aantal kankers is genezen en bijvoorbeeld diabetes, 

botbreuken, hartkwalen, huidziekten, geestelijke stoornissen, autisme en hoge bloeddruk genezen. 

Zelfs hiv/aids geneest. De doden staan op. De HEER schept ogen die er niet waren, etc. Artsen 

geven hun getuigenissen! Ieder dorp in Kenia kent wel iemand die genezing mocht ontvangen. De 

welbekende dorpsgek die na 30 jaar plots compleet geneest en een waardig leven begint: hele 

dorpen komen tot geloof! En allerbelangrijkst: deze mensen bekeren zich en veranderen hun hele 

levensstijl. Ze zijn voor iedereen te herkennen als heilige christenen, die de heilige geboden van De 

HEERE JEZUS eren. Ze bereiden zich in aller ernst voor op de spoedige komst van De HEER. 

Sinds 2004  roept de Man van GOD de hele wereld op om het voorbeeld van Kenia te volgen…! 



. 

In Brazilië werd in 2015 de Profeet van Israël door een Joodse priester in  

de conferentie ontvangen. En zij bliezen de bazuin als teken van erkenning. 

Met de Israëlische 

ambassadeur in Brazilië 

In 2014 

ontving de 

president 

van Congo 

Brazaville de 

grootste Profeet 

van De HEER 



Met de  

president van Chili 

In 2013 met alle presidents-

kandidaten in Kenia. Hij leidde  

een Nationale dag van berouw 

Met de burgemeester 

van Taranto, Italië 

Met de burgemeester 

van Gisborne 

Nieuw-Zeeland 

De vroegere president, zijn 

vrouw en de vrouw van de 

president verwelkomen de 

Profeet van De HEER  

Met de 

president van  

Frans-Guyana 



Vele keren gaf de grootste Profeet van De HEER in Europa conferenties en genezingsdiensten (gratis), o.a. in 

Nederland, Duitsland, Engeland, Noorwegen, Oostenrijk, Italië, Spanje, Frankrijk, Finland, Tsjechië, Zweden.  

Finland - juni 2017 



 
 
 
 

April 2017  

 

Italië werd meerdere keren bezocht. 

Hier ziet u de mega voorgangers-

conferentie in Taranto in Zuid-Italië. 

 

Vanuit heel Europa namen vele 

kerkleiders deel. Ook het Italiaanse 

kerkleiderschap ziet u hier zitten. 

 

In de genezingsdienst in 

Taranto genas De HEER 

dit meisje van complete 

doofheid. Blinde ogen 

werden geopend. Een 

vrouw stond op uit de 

rolstoel. De HEER liet 

een bochel verdwijnen etc.  



Onder leiding van de grootste profeet van de Heer is de kerk in Kenia in 2004 begonnen met de Bijbelse 

publiekelijke schuldbelijdenis. Het is door deze weg van berouw en inkeer dat de Heer de opwekking heeft 

gebracht. Hier zien wij de kerk in Kenia en in Ivoorkust in diep berouw.  

Kenia 

en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn 

aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel  

horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. 2 Kronieken 7:14  



En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af  en spoorde hij hen aan met  

de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! 41. Zij nu die zijn woord met 

vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op  

die dag aan hen toegevoegd. Handelingen 2:40  



Opwekkingsbijeenkomst Nairobi Central Park, Kenia  



De beloofde Opwekking  is gekomen  

1. Mensen worden geboren uit water en de Heilige Geest.  

2. Mensen bekeren zich en keren zich af van alle zonde. 

3. Mensen omarmen (houden van) rechtvaardigheid en heiligheid.   

4. Mensen raken afgescheiden van de wereld en de zonde.   

5. Mensen wandelen met de HEER en zoeken GOD altijd. 

6. Mensen preken en leven het Kruis en het Bloed.   

7. Mensen eten het lichaam en drinken het bloed van Jezus Christus.   

8. Mensen bidden en ziektes worden genezen.   

9. De eerste kerk wordt hersteld in volle omvang en meer dan dat.  

10. Mensen genieten de morgendauw (Jesaja 26:19). 



Rechtvaardigheid & Heiligheid 
De sleutel tot onze behoudenis 

 

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de 

Heere zal zien. Hebreeën 12:14 

 

Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, 

want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich 

gereedgemaakt.. En het is haar gegeven zich met smetteloos en 

blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 

gerechtigheden van de heiligen.  Openbaring19:7-8 



Zonder deelname aan de beloofde 

Eindopwekking, kan niemand  

het Koninkrijk van GOD beërven.  

 

Neemt u deel?    

DE MESSIAS KAN NU IEDER MOMENT 

KOMEN OM ZIJN HEILIGE KERK TE HALEN!   

 



Bediening van Bekering & Heiligheid wereldwijd 
Kenia (+254 715 276091, +254 773 992246, email: jesusisLORD..fmradio@gmail.com, www.repentandpreparetheway.org)  | Angola Archbishop Trinidade Pedro 
(+244 923 440 096, email: pastorcombatente@hotmail.com) | Australiië Archbishop Ammish Adu (+61422 737 368, email: ammishadu@hotmail.com, 
www.repentaustralia.org) | Oostenrijk Bishop Suzan Girsa (+43 664 1297764, email: suzan-girsa@gmx.  at, www.bereitetdenwegösterrich.org) | Botswana 
Archbishop Segale Mokotedi (+267 77041147, email: swmokotedi@gmail.com) | Kameroen Archbishop Junior Longo (+237 60804400, +237 697 147  846) 
Venezuela Archbishop Herbert Meyer (+58 426-5333564) |  Ivoorkust & Portugees sprekende landen Archbishop Augusto Maquengo (+225 75750378, email: 
augustomaquengo45@hotmail.com)  | Tsjechië Bishop Matthews Banda (+420730655415, email: repentcr@gmail.com, www.repentcr.org) | Finland Bishop 
Anna Antilla (+358456040288, email: repentfinland@gmail.com, www.repentfinland.fi) | Frans-Guyana & Frankrijk Archbishop Ruddy Montarde (+594 
694262783, www.revolutiongospel.org/#ACCUEIL.A) Ghana  Archbishop Victor Ofori Amoah (+233 26 797 5886, email: vicopreach205@yahoo.co.uk) Ierland  
Pastor Catherine Nderitu (+353857432002, email: Repentireland@gmail.com) | Italië & Europa Archbishop Charles Affram (+328 0309 079, 
email:ravvedimento.Italia@gmail.com, www.prepararelaviadelsignore.  it) Maleisie Pastor Grace Kim (+60 10-228 6701, email: pearl.grace@hotmail.com) 
Mexico  Archbishop Benjamin Lomeli Vega (+52 5534889662, email: benjamin_lomeli@hotmail.com, http://  www.qdtb.net/)  | Mozambique Archbishop 
Ricardo Vasco Mavie (+258 84 738 4300) | Namibië Archbishop Miriam Omonigbehin (+264 81 643 7278, email: Miriam.shikongo@gmail.com, www.  
repentnamibia.org.na) | NEDERLAND Aartsbisschop Nathanaël Banza (+31615561511 pasteurnbanza@yahoo.fr Bisschop Julia Falger +31626973098 
bekeeer.u.nederland@gmail.com )  | Slowakije Pastor Anna Priatelova (+421 948 288 495, email: repentslovakia@gmail.com, www.repentslovakia.com)  | Zuid-
Afrika Archbishop Mark Pedro  (+27 727830637) | Zuid-Korea & Azie Archbishop Arthur Park (+8210-2955-2112, email: repentkorea@gmail.com, 
http://cafe.daum.net/repentanceholiness) | Zweden Archbishop Bertil Ceder (+46  (0)705363840, email: bertilceder@gmail.com, 
http://www.repentsweden.se/)  |Taiwan Pastor Ritarine (+886 921173095, email: repentasia@timeisover.org, www.timeisover.org)  |Tanzania Archbishop 
Mwita Tanzania +255755018375)  | Oeganda Archbishop John Kityo (+256 771472844, email: johnsonkityo06@gmail.com)  | Engeland Bishop Margaret 
Musunga-Guhr (+44 7719 698938, email: repentunitedkingdom@gmail.com,  www.repentunitedkingdom.org)  | Verenigde Staten Archbishop Louis Lupo (+1-
202-290-4379, email: lou@highwayofholiness.us, www.highwayofholiness.us). | Duitsland  Bishop Julia  Bruchwitz  (+49 16092010220 
julliabruchwitzberlin@gmaiil.com )  | Denemarken Pastor Maria  Bobadillla   (+4540301230 )  | Spanje  Archbishop José Campos (+34679798425)   | Rusland Bishop 
Julius Kwehdi (+7 9653535503)   | Noorwegen Pastor Lill-Mari Pesonen (+  4794149767 www.repentnorway.com)    | Estland Pastor Nadezda ( +37255691014)  

www.repentnetherlands.nl | bekeer.u.nederland@gmail.com |06-15561511 | 06-26973098   

Facebook + Twitter account & YouTube kanaal: ‘Jezus komt Nederland’ 
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