
PROFETIE - HET CORONAVIRUS ZAL ERGER WORDEN                                     

 

27 APRIL 2020  
De grootste Profeet van De HEER live op Jezus is HEER Radio www.jesusislordradio.info 

 

'Amen. Gezegende mensen, De HERE JEHOVA heeft deze afgelopen nacht met Mij 
gesproken. Dat is wat Ik met u wilde delen, waarover De HERE JEHOVA over heeft 
gesproken deze afgelopen nacht. En deze afgelopen nacht heeft De HEERE, de HEER de 
Allerhoogste, de Eeuwige KONING, HIJ heeft met Mij gesproken over het huidige 
doorgaande oordeel van De HEER dat plaatsvindt op het aardoppervlak. 

En Ik zie ernstige besmetting komen, heel, heel ernstige besmetting van de Coronaziekte 
komen. En Ik zie vele mensen besmet. Bijna overal. Dus Ik zie ernstige besmetting komen. 
En dus het wordt vreselijk, want Ik zie dat bijna iedereen besmet is. Dus, nog eens: De 
HERE JEHOVA sprak deze afgelopen nacht met Mij. En toen nog een keer, minder dan een 
uur geleden, toen Ik in slaap viel en HIJ Mij ernstige besmetting van het Coronavirus liet 
zien. Het was alsof bijna iedereen besmet is. 

Laat mij ook deze journalist zien die iemand in één van de kantoren kwam interviewen. En hij 
komt, hij is besmet, met zijn camera. En de persoon die hij ging interviewen zei, nee maak u 
niet druk, mijn collega komt met u praten. En rent weg en hij beseft dat deze vent besmet is, 
zoals hij praat en hoest, en niest. Maar ook degene die van hem wegrent niest. En De HEER 
laat Mij veel zakdoeken zien. Mensen niezen en hoesten. 

Ik heb deze informatie al doorgegeven aan de overheden hier in Kenia. Dat dit een tijd is 
waarin nummer 1, alle mensen alle regels in acht moeten nemen die opgelegd zijn ten 
behoeve van veiligheid en hygiëne. Dus het handen wassen, maskers dragen, 
handschoenen dragen en niet onnodig reizen. De toorn van GOD trekt door de aarde. Het 
oordeel van GOD gaat nu de aarde door. De Engel van de dood trekt door deze aarde, op dit 
uur, nu wij spreken. 

En dus, het zal heel belangrijk zijn dat mensen naar deze regels leven. Want Ik heb een 
ernstige besmetting gezien. Ik zag journalisten besmet, die iemand hebben geïnterviewd die 
ook besmet is. Ik zie een aantal advocaten, vooraanstaande advocaten die besmet zijn. 
Besmetting, besmetting, en iemand rende weg en zei, oh oh deze man die gekomen is, is 
besmet en probeert weg te komen. Maar hij niest en hoest ook, en is besmet. 

De HEER zegt dat het erger gaat worden. Dus het gaat heel wijs zijn voor u allen om ervoor 
te zorgen dat: Nummer 1, dat u uw handen met zeep wast. Zoals aanbevolen door de WHO. 
Steeds, bij iedere gelegenheid. Nummer 2, houdt gepaste afstand (social distancing) in acht. 
Nummer 3, draag maskers en handschoenen. En reis niet onnodig. Ga niet als u niet hoeft. 
En daar bovenop is er nu grote noodzaak, allerbelangrijkst, om in schuldbelijdenis te gaan. 
De HEER is heel serieus. Zoals ZIJN Dienaren zwart zijn gemaakt, in dit seizoen in dit 
tijdperk: De HEER is heel, heel serieus. De HEER ZELF kwam neer in ZIJN Wolk, en deze 
generatie heeft HEM geprobeerd te negeren. 

Laat iedereen, in hun huizen, waar u ook bent, in de auto of wat dan ook, u kunt altijd wat tijd 
nemen en uw zonden belijden. Neem wat tijd voor uzelf en bekeer u. Ik zag ernstige 
besmetting, en Ik zag dat sommige mensen ook op de straat liepen. Ik zie behoorlijk wat. 
Besmet, sommigen waren in een restaurant. Zij zaten met de ruggen naar elkaar toe, dichtbij 
elkaar: besmetting. Ik zie mensen, het is enorm . Ik zie advocaten die besmet zijn. Ik zie 
anderen op de banken liggen in hun huizen die besmet zijn. Zeggende: Ik heb de test 
gedaan, maar deze bleek positief. En zij hoesten en zij niezen, en zij kunnen nergens heen. 
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Laten de mensen van deze aarde luisteren naar de stem van De HEER, en deze twee 
Profeten respecteren en eren. De MESSIAS komt. Laten de mensen van deze generatie 
deze twee Profeten respecteren en eren. Bedenk dat De HEER eer voor ZIJN Profeten 
vereist. Gewoon om wie Zij zijn. Voordat ze enig kreupele hebben opgericht, of iets goeds 
aan u gedaan hebben. Gewoon om wie Zij zijn, door vooruit te lopen voor De MESSIAS, om 
de voorlopers te zijn. Alstublieft, laten mensen zich bekeren. 

Ik zie mensen bijna overal besmet. En De HEER kan zelfs de hele aarde besmetten. 
Alstublieft. De HEER is heel serieus. Laten de mensen zich bekeren. Laat deze generatie 
zich bekeren. Ik zie een journalist die iemand komt interviewen. En hij loopt een gebouw in, 
en hij heeft geen masker. En hij spuwt en dat allemaal. En de persoon die hij komt 
interviewen beseft ook dat de andere man, de journalist besmet is. Ook hijzelf is besmet. 
Witte zakdoek, zijn neus loopt. Hij zegt ga daar gewoon zitten, begroet mij niet. Ga daar 
gewoon zitten, mijn collega zal met u praten. En hij vlucht weg van die besmetting. Deze 
vent heeft een natte nies (spewed at him), en hij hoest ook en niest, en hij is besmet. Ik zie 
mensen langs de weg besmet. In hun winkels besmet. Advocaten besmet. Ook heel 
vooraanstaande advocaten zijn besmet. 

Laat ieder land en iedere regering niet lichtzinnig omgaan (not fool around) met dit oordeel 
van De HEER. Zij die wijs zijn zullen hun landen enige tijd afsluiten. Zij die luisteren naar de 
waarschuwing van De HEER zullen hun landen enige tijd moeten afsluiten. Anders zal het 
ondraaglijk zijn. Het is geen grap. De HEER is heel serieus. De HEER oordeelt deze 
generatie. Maar zij die De HERE JEZUS zullen aannemen, en deze stem gehoorzamen en 
De HEER eren, hen zal HIJ behouden. 

En voor degenen in deze Bediening: Ik bedek u met het Bloed van JEZUS. Dingen zijn 
slecht, heel slecht. Ik heb ernstige besmetting zien komen. 

Ik heb de boodschap zelfs doorgegeven aan de hoogste overheden in dit land doorgegeven. 
En ieder land dat naar Mij luistert: sluit alstublieft uw landen af. Kom niet in de situatie terecht 
die Ik gezien heb. En roep op tot bekering. Laten de mensen zich bekeren in CHRISTUS 
JEZUS, en De HEER aannemen. En het aangezicht van De HEER zoeken, ZIJN hulp 
zoeken. De MESSIAS komt. Nog eens, Ik herhaal: De MESSIAS komt. Laten mensen heilig 
zijn en de zonde stoppen. En rechtvaardig zijn. Dank u. Dank u.' 
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