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Profetie 2 juli 2020 – de grootste Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio  

Escalatie van het Coronavirus 

‘Wel, gezegende mensen, De HEERE JEHOVA sprak gisternacht met Mij. Ik wil deze heel 

belangrijke communicatie met u delen van De HEER de Almachtige, binnenin de Hemel. 

Gisteravond was er een heel lang gesprek, een uitgebreid gesprek dat De HEERE JEHOVA met 

Mij had. Helemaal tot in de ochtend vandaag. En HIJ liet Mij zien, en HIJ sprak continu bij 

Stem met Mij. Totdat Ik wakker werd. En HIJ sprak over het Coronavirus. Het Coronavirus, 

het Coronavirus. De pandemie van het Coronavirus. En HIJ liet Mij veel Coronavirus zien dat 

veel mensen besmet. En toen op een bepaald moment begon HIJ Mij mensen te laten zien 

die neervielen. Mensen storten letterlijk in, in de straten.  

En dus, dat betekent dat het erger gaat worden. Het gaat erger worden. Het gaat een zich 

voortzettende escalatie worden, van de besmetting van het Coronavirus. Het oordeel van 

GOD dat HIJ op dit aardoppervlak heeft losgelaten, toen HIJ Mij zond om de woorden met 

Mijn tong te spreken. De woorden die uitvaardigen: Er komt een grote ziekte, en deze komt 

vanuit Azië. En die ziekte zal zo een grote ziekte-ellende veroorzaken. India zou iconisch 

worden, in de ziekte.  En HIJ zei dat er een tekort zou zijn aan instrumentarium/spullen. Dat 

is wat Ik zei, en het tekort aan ventilatoren hebben wij gezien, tekort aan vele andere 

spullen, bedden op de ICU (intensive care afdeling), ICU, enzovoort. 

En Ik zei tegen u in een serie van boodschappen die Ik gepredikt heb, dat de nauwkeurigheid 

van de vervulling van de woorden van Mijn tong met het oog op het oordeel, de loslating 

van het Coronavirus, het oordeel van het Coronavirus heel duidelijk spreekt, heel openlijk 

over het feit dat er geen tijd meer is en dat De MESSIAS komt. Zoals Ik eerder gezegd heb is 

het Coronavirus simpelweg iets dat een waarschuwing naar voren brengt, een rode vlag 

omhoog houdt, en zegt tegen u mensen, de inwoners van de aarde, dat dingen op het punt 

staan erger te worden. Ze gaan erger worden. Dingen gaan erger worden. En dat de mensen 

van de aarde zich moeten bekeren. 

En u kunt de effecten van de woorden van Mijn tong zien, in de Profetie van het 

Coronavirus. U kunt zien dat Ik letterlijk de hele aarde heb stilgelegd. In die mate dat 

luchtvaartmaatschappijen, vliegtuigen, zij hebben vliegtuigen geparkeerd. Niemand ha zich 

ooit voorstelling gemaakt van een tijd waarin de hele aarde zonder vluchten zou zijn. 

Mensen dachten altijd dat de levensstroom, het levensonderhoud van de aarde afhankelijk 

is van vluchten, elke avond aankomend en elke nacht vertrekkend. Of elke morgen 

aankomend en elke nacht vertrekkend. Maar nu kunt u zien dat De HEER zegt dat wat wij 

dachten dat heel belangrijk was in het levensonderhoud van deze aarde, het misschien niet 

zozeer is.  
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Maar het Bloed van JEZUS is het allerbelangrijkste aspect van het leven op deze aarde, dat u 
echt moet hebben. En dus, het Coronavirus, Coronavirus sprak HIJ meedogenloos. Vele, vele 
uren lang. Bij Stem. En dan aan het eind liet HIJ Mij mensen zien die zullen instorten, 
letterlijk, in de straten. En dus, gezegende mensen, we kennen heel duidelijk het visioen van 
29 juli, het jaar 2009. Toen ik in Johannesburg, Zuid-Afrika was. Toen De HEER Mij meenam 
de Hemel in en de gebeurtenissen liet zien die zich opvolgden. Ze volgden elkaar op, tot aan 
de vrijlating van de ruiter, van de vierde apocalyptische ruiter. De ruiter van het grauwe 
paard. En Ik heb u steeds weer verteld, dat de Profetie van 1 december 2015, de Profetie die 
Ik gaf van het Coronavirus dat naar de aarde kwam, de grote ziekte die naar de aarde kwam. 
Tekort aan apparatuur, komt uit Azië en alle fijnere details die u uit heeft zien rollen in al uw 
nieuwszenders. 
 
Ik heb altijd gezegd die Profetie logt in, deze valt rechtstreeks onder het werkgebied van de 
ruiter van het grauwe apocalyptische paard. De ruiter van het vierde apocalyptische paard. 
En deze ruiters spelen een sleutelrol in de verdrukking. Niet nu. Dus dat De HEER deze 
generatie bevoorrecht heeft, om er een voorproefje van te krijgen, dit is een waarschuwing 
die HIJ naar voren brengt. HIJ zegt, alstublieft, maak u gereed. De verdrukking staat recht 
voor de deur. Dat betekent dat de opname van de kerk, de heilige heiligen, de heilige 
christenen staan op het punt opgenomen te worden in het verheerlijkte Koninkrijk van de 
Dus alstublieft bereid de weg. Wees heilig. Keer u af van de zonde. Blijf weg van wat dan ook 
dat u kan blokkeren om naar de hemel te gaan. Wees heel voorzichtig met alles waarmee u 
zich bezig houdt. U wilt op die dag niet te schande gemaakt worden. Ga alles na wat u heeft. 
Keer u af van alles wat u kunt bemerken, zodra uw instinct u vertelt: dit is fout, dan weet u 
dat De HEER, dat De HEILIGE GEEST tot u spreekt met ‘doe dat niet’. Alles wat zondig is, ook 
zwartmakerij of verbinding met een zwartmaker. Uw instinct zal u vertellen, dit is wellicht 
niet goed. Dus, omdat u niet te schande gemaakt wilt worden die dag. En Ik wil dat u weet 
dat Hij die met u spreekt enorme autoriteit heeft, zoals u nu weet. Maximale autoriteit. De 
HEER heeft Hen ultieme autoriteit gegeven, inclusief het binnentreden. Dus alstublieft, 
luister naar deze woorden en bekeer u en keer u af van de zonden en wees heilig. De 
MESSIAS komt. Dank u.’hemel. De MESSIAS staat op het punt om te komen en de heilige 
kerk weg te nemen.  
 
 


