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Is Donald Trump

de Nieuwe Gorbatsjov?

Door Hubert Luns (26 mei 2016)
Het is mijn overtuiging dat Gorbatsjov door God werd gebruikt om de Sovjet-Unie te
ontmantelen. “Alles is verrot, zo kan het niet langer”, zei Gorbatsjov tegen zijn collega
politburolid en toekomstig minister van buitenlandse zaken Sjevardnadze tijdens een
boswandeling even buiten Moskou. De nieuwe secretaris-generaal van de USSR zag zich
gesteld voor een onmogelijke opgave. In 1986, precies dertig jaar eerder, introduceerde
Gorbatsjov de ‘perestroika’ (herstructurering), en in de daaropvolgende jaren ‘glasnost’
(openheid en transparantie) en ‘demokratizatsiya’ (democratisering) in combinatie met
‘uskoreniye’ (‘versnelde’ economische ontwikkeling), wat de ineenstorting veroorzaakte
van de oude totalitaire staat. Wat heeft dit met Donald Trump te maken? Welnu, de Verenigde Staten is momenteel – nu tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 – net zo tot op
het bot verrot als de communistische Sovjet-Unie toen, waardoor zich niet alleen voor de
Verenigde Staten een rampscenario aftekent, maar zelfs voor de gehele wereld.
De situatie is ernstig. In een interview met Reuters op 12 oktober 2106, maakte Vladimir Zhirinovsky, een belangrijk politiek bondgenoot van President Poetin (die onlangs
door hem werd onderscheiden), het Amerikaanse volk in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk dat ze op 8 november zullen moeten kiezen tussen vrede of een kernoorlog: “De Amerikanen moeten zich realiseren dat als ze vrede op de planeet willen, ze
op Trump moeten stemmen. Maar als ze Hillary kiezen, dan betekent dat oorlog. En dat
wordt een kort verhaal, want dan zullen er overal Hiroshima’s en Nagasaki’s zijn. (…)
Een overwinning voor Trump zou een gift aan de mensheid zijn. Maar als Hillary Clinton, de tegenspeler van Trump, wint, zal ze de laatste Amerikaanse president ooit zijn.”

1 – Een klein kind dat geknield aan het bidden was
Sommigen zullen misschien verbaasd en met onbegrip reageren dat ik mij zo radicaal
over de Verenigde Staten uitlaat dat zich altijd als een bastion van het vrije democratische westen heeft opgeworpen. Laten we dit plaatsen onder de categorie ‘opinie’. Ik
sta overigens niet alleen. Zonder mij te willen beroepen op het feit of dit nu werkelijk
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een door God geïnspireerde profetie is, wil ik het graag citeren omdat het mijns inziens
beantwoordt aan de toestand van de Verenigde Staten en Gods plan met de wereld. Het
is gebaseerd op een profetische droom in november 2015 van Simon Braker uit Leicester (UK), die geen onbekende is in profetisch land. Zoals u weet zal in november 2016
de 45e Amerikaanse president worden gekozen. Dit sluit daarbij aan. Het heet “De
rechter heeft gesproken! Een droom voor de Verenigde Staten van Amerika.” (1)
«« Ik zag mijzelf in wat alleen omschreven kan worden als een razende
‘rechtszaal’. Ik zat daar en zag de ene na de andere getuige zijn of haar bewijs
presenteren. Iemand trad naar voren en riep onder tranen: “Kijk eens naar dit
kwaad!” Ik keek en zag gruwelijke foto’s van dode baby’s en kinderen. Een
volgende kwam en riep: “Kijk eens naar deze hebzucht.” Weer een volgende:
“Kijk naar deze trots.” Dan weer een volgende: “Kijk naar deze corruptie.”
Dit ging zo door terwijl meer en meer onweerlegbaar bewijs van schuld werd
gegeven. Het kwam op een punt dat de rechtszaal één razernij van verontwaardiging was. Toch bleef de hoge rechter gewoon zitten luisteren totdat elke
beschuldiging gedaan was en al het bewijsmateriaal ingediend. Nadat dit alles was
gebeurd, zat Hij nog altijd in stilte. Alle mensen stonden en zij zongen: “Schuldig,
schuldig! Oordeel ze, oordeel ze!” Tot slot zei de rechter met luider stem: “Stilte!”
Onmiddellijk werd ieder persoon stil en ging zitten.
De rechter sprak en zei: “Ik heb alles gehoord en gezien. De schuld van deze
gebieden van de Verenigde Staten van Amerika is inderdaad enorm! Ik heb
besloten dat terecht een oordeel moet worden gegeven!” De mensen juichten, en
Hij beval ze te zwijgen! “Voordat Isk mijn oordeel vel wil Ik nog een laatste
getuige. Kan de Heilige Geest alstublieft haar getuigenis geven?”
Een oude vrouw kwam naar voren. Ze was oud, maar in geen geval broos. Haar
ogen straalden toen ze in de getuigenbank stond. De rechter sprak: “Hebt U uw
bewijs?” “Dat heb ik, jazeker”, en ze wees naar het videoscherm. Er verscheen een
beeld van een klein kind dat op haar knieën aan het bidden was, daarna een tiener
en daarna een volwassene. Beeld na beeld verscheen van steeds meer gelovigen
van iedere leeftijd, stand en ras die in gebed op hun knieën vielen, waarna het
scherm zwart werd. De rechter sprak: “Is dit het laatste van uw bewijs?” De oude
vrouw antwoordde: “Ja!” “Alsublieft gaat u weer zitten”, antwoordde de rechter.
Alle ogen in de rechtszaal waren op Hem gericht: “Uw bewijs is inderdaad
dwingend en de schuld van dit land is inderdaad groot, in feite groeit het dagelijks.
Ik heb daarom gekozen om te oordelen.”
De uitspraak van de rechter (God): Hij zette een zwart hoofddeksel op zijn
hoofd, nam de hamer in zijn hand en sloeg op het blok en sprak: “Ik vind dat dit
land een grote opwekking waardig is zoals nog nooit eerder is gezien of ooit zal
worden gezien!” Terwijl Hij dit zei vloeide er Bloed vanuit zijn troon en veegde
elke aanklager uit de rechtszaal.
Toen zag ik een kaart van de Verenigde Staten in vlammen opgaan toen God
begon met het beantwoorden van de gebeden van zijn vurigen. De Heer sprak en
zei: “De schuld van dit land is inderdaad groot, maar mijn biddende Kerk en mijn
vergoten Bloed zijn groter! Dus ken Ik een grote opwekking toe die geldt voor
elke straat, dorp en stad. Want ik laat de roep van mijn mensen niet onbeantwoord.
Dit land zal opstaan en het zal inderdaad schitteren! In wat haar donkerste uur lijkt
te zijn zal zij op haar helderst schitteren! »»

2 – De Fat Man (dikzak) van het establishment
De gepensioneerde brandweerman Mark Taylor zegt dat God hem toonde dat Trump
president van de Verenigde Staten zou worden. Hij kwam hier voor het eerst mee naar
buiten tijdens een interview met Rick Wiles van TRUNEWS in april 2016. (2) Taylor
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zei dat hij Gods woord over Donald Trump vijf jaar eerder had ontvangen toen hij naar
een interview keek met deze miljardair. Toen hij toekeek zei de Heer tegen hem dat hij
naar een president luisterde. In die tijd overwoog Trump om in 2012 mee te doen maar
heeft daarvan afgezien. Taylor gelooft vast dat zijn participatie aan de 2016 presidentiële campagne door God is beschikt. Het is markant dat toen hij zich op 16 juni 2015
kandidaat stelde, dat dit de datum was dat in 1945 werd besloten om de atoombommen
op Japan te gooien. Inderdaad is Trump de ‘Fat Man’ van het Amerikaanse establishment (zo heette de bom op Nagasaki). Donald Trump zal de macht van de globalisten
breken en wereld haar vrijheid teruggeven – samen met Benjamin Netanyahu en Vladimir Poetin die Trump bewondert. Over de eerste had ik zo mijn twijfels, maar zijn ster
als beweger van de Israëlische politiek en verdediger van klassieke waarden is sinds dat
hij in 1993 de Likud aanvoerde alleen maar gestegen.
Volgens Mark Taylor is Trump door God gekozen, niet geroepen. Het onderscheid is
dat in het eerste geval desbetreffende dat niet hoeft te weten terwijl een geroepene,
zoals de Bijbelse Gideon, daarvan op de hoogte is voordat zijn missie begint. Trump is
nou niet bepaald een koorknaap, een boegbeeld van Christelijke ethiek, maar koning
Cyrus en Nebukadnezar waren dat ook niet, en Constantijn de Grote evenmin, maar
toch wist God ze te gebruiken. Zelfs Kajafas valt onder deze categorie. Wellicht dat hij
naderhand tot bekering is gekomen. Mark Taylor zei ook dat onder Trump het een na
het andere schandaal van de liberale elite – lees globalistische, socialistische en linkse
kliek – naar buiten zal komen. Het deksel van het riool wordt opgelicht! Zijn voorspelling is ook dat drie rechters van het hooggerechtshof, dat soms belangrijker voor de
VS is dan de president, onder zware schandalen de biezen zullen moeten pakken, eentje
zal er overlijden en een vijfde zal met pensioen gaan. Dit betekent dat Donald Trump
als president er vijf mag aanstellen waardoor het conservatieve element weer de meerderheid krijgt.
De reden waarom? Het gaat allemaal om de eindtijdoogst. De Christelijke genootschappen in de Verenigde Staten worden nu geknecht en vervolgd. Er heerst een matte sfeer.
De manhaftigheid en strijdlustigheid ontbreekt. Men is verwekelijkt, verwijfd en ingeslapen. Het Christendom is tot een consumptieartikel geworden. Trump stelt de kerk in
staat om weer op de been te komen en niet als angshazen in hun schulp te kruipen maar
erop uit te trekken en zich van hun taak te kwijten – onder de bijzondere opdracht die
Amerika voor de wereld gekregen heeft (aldus Mark Taylor). Dat kost geld, veel geld,
en daarom zal Amerika onder Trump weer een welvarend land worden en zullen de
achterbuurten met enorme werkeloosheidscijfers (de slumps), die kruitvaten van onrust
zijn (powderkegs), weer woonorden worden waar geleefd kan worden. God is verbolgen op Amerika, niet als land, maar op het door en door corrupte systeem. Het is Gods
aanval op het politieke systeem van het land. De illegale Moslims zullen het land worden uitgestuurd en de veteranen fatsoenlijk behandeld. Het zal een herhaling worden
van Gorbatsjovs programma, maar nu op zijn Amerikaans. Omdat Trump geroepen is
zullen ze hem ook niet kunnen vermoorden en zal iedere aanval op hem ricocheren, in
het tegendeel uitmonden van wat beoogd wordt.
Hier volgen de profetische woorden die Mark Taylor in 2011 kreeg:
«« De Commandant (God):
Gods Geest zegt: “Ik heb deze man Donald Trump voor de tijd gekozen waarin we nu leven. Want wat Benjamin Netanyahu voor Israël is, zo zal deze man
voor de Verenigde Staten van Amerika zijn! Want Ik ga deze man gebruiken om
eer, respect en herstel naar Amerika te brengen. Amerika zal opnieuw worden
gerespecteerd als de machtigste en welvarendste natie op aarde [nevens Israël]. De
dollar zal sterker zijn als ooit tevoren in de geschiedenis van de Verenigde Staten
en het zal opnieuw de munt zijn waarmee alle andere beoordeeld zullen worden.”
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Gods Geest zegt: “De vijand zal schudden en beven en deze man vrezen die Ik
gezalfd heb. Ze zullen zelfs schudden en beven wanneer hij aankondigt aan de
verkiezingen te willen meedoen. Het zal als een schot zijn dat door de wereld
weerklinkt.” De vijand zal zeggen: “Wat moeten we nu doen? Deze man kent al
onze trucs en schema’s. We hebben Amerika tientallen jaren beroofd. Hoe kunnen
we hier een eind aan maken?” De Geest zegt: “HA! Niemand kan stoppen wat Ik
begonnen ben! Want de vijand heeft Amerika decennia lang beroofd en nu komt er
een eind aan! Want Ik zal deze man gebruiken om de oogst binnen te halen,
waarvoor de Verenigde Staten heeft gezaaid, om de vijand te plunderen die
gestolen heeft en het zevenvoudig naar de Verenigde Staten terug te brengen.”
De vijand zal zeggen: “Israël, Israël, wat gebeurt er met Israël? Want Israël
zal opnieuw door Amerika worden beschermd.” De Geest zegt: “Ja! Amerika
zal opnieuw hand in hand gaan met Israël en die twee zullen als één zijn. Want
de banden tussen Israël en Amerika zullen sterker zijn dan ooit, en Israël zal
voorspoedig zijn als nooit tevoren.”
Gods Geest zegt: “Ik zal Amerika en Israël beschermen want de volgende
president zal een man van zijn woord zijn. Als hij spreekt zal de wereld luisteren
en weten dat er iets groters in hem is dan bij alle anderen vóór hem. Het woord
van deze man is zijn verbond en de wereld en Amerika zullen dat weten en de
vijand zal dat vrezen, want deze man zal onbevreesd zijn.” De Geest zegt: “Als de
financiële oogst aanvangt zal voor Amerika het geestelijke parallel lopen.”
Gods Geest zegt: “Ze zullen in deze verkiezing miljarden spenderen om deze
president [Obama] aan te houden. Het zal zijn alsof hun geld door het toilet wordt
gespoeld. Laat ze hun geld maar verspillen want het is afkomstig van en wordt
door kwade machten gebruikt die actief zijn, maar ze zullen niet slagen, want deze
komende verkiezing zal een klinkende overwinning zijn voor de man die Ik
verkozen heb. (3) Zij [de vijand] zullen dingen over deze man zeggen, maar het
zal hem niet raken. Ze zullen zeggen dat het van hem afglijdt als bij een eend,
want zoals eendenveren het beest beschermen, zo zullen mijn veren deze volgende
president beschermen. Zelfs de grote nieuwsmedia zullen door deze man en zijn
talenten, waarmee ik hem heb begiftigd, gefascineerd worden, en ze zullen het
zelfs met hem eens beginnen te zijn”, zo zegt de Geest van God. »»

3 – Donald Trump is ingehuldigd – wat nu?
De profetieën blijken tegen de algemene verwachting in het goed te hebben gezien.
Trump werd verkozen tot president van de Verenigde Staten en op vrijdag 20 januari
2017 ingehuldigd. We zouden kunnen denken dat de rest van de profetieën nu ook werkelijkheid zal worden en dat we daarom op onze lauweren kunnen gaan rusten. Maar
niets is minder waar. “A luta continua, vitória é certa”, wat betekent: “de strijd gaat
door, de overwinning is zeker”. Dat wil zeggen dat de overwinning niet zomaar komt
maar bevochten moet worden. De vrijdag na de inhuldiging kreeg ik een bericht van
een goede vriend van mij, die af en toe profetische getuigenissen krijgt. Hij schreef mij
het volgende, een persoonlijk bericht:
«« De hele nacht heb ik de verkiezingen van de U.S.A. gevolgd en beschouw alle
ontwikkelingen tot op de dag van vandaag. Ik heb in de afgelopen periode drie
nachten achtereen intens over Donald Trump gedroomd. Daarin kwamen een
aantal zaken naar voren: “Gitzwarte wolken en stormen in de lucht boven het
Witte Huis. Tweeërlei betekenis ontvang ik: grote strijd in de hemelse gewesten
en geen “AMERICA Great Again!”, maar in plaats daarvan een financiële
ineenstorting. Ook was ik bij Trump en keek hem via zijn ogen diep in de ziel (4)
en zag daar een enorm sterke persoonlijkheid die nodig is om Gods plan te
volvoeren betreffende Israël. Zijn ego is echter groter dan van wie dan ook; hij
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viert zijn persoonlijke missie en succes uitbundig. Zijn ego is groter dan die van
God, waardoor zijn aanvankelijke succes zal omkeren in een nederlaag. Hij zal de
politieke en militaire macht combineren met het Vaticaan en vechten tegen de
vooroordelen die men heeft richting Rooms Katholieke Kerk en de paus. (5)
(Op nadrukkelijke wijze doorgekregen tekst.) Verwezen werd naar Ezechiël 22
en Psalm 135. »»
Als we Ezechiël 22 openslaan, lezen we:
«« 2 Ezechiël, mensenkind, bent u bereid de bloedstad te vonnissen? Wijs haar
dan op al haar gruwelen. 4 Door het bloed dat u vergiet bent u schuldig en om de
gruwelbeelden die u maakt bent u onrein. Daarom is uw eindoordeel nakende!
Daarom heb Ik u gemaakt tot het mikpunt der volken, tot een bespotting voor alle
naties. 5 Van nabij en van verre bespot men u; uw naam is geschandvlekt, uw
verwarring is groot. 9 Aanbrengers onder u loeren erop om bloed te vergieten!
Op de bergen wordt gefeest en schandelijke ontucht komt onder u voor. 10 Men
ontbloot bij u de schaamte van de vader. Die door stonden onrein is, verkracht
men bij u. 11 Bij u misbruikt de een de vrouw van zijn naaste, onteert een ander
zijn schoondochter door bloedschande, verkracht een derde zijn zuster, de eigen
dochter van zijn vader. 12 Steekpenningen worden aangenomen om bloed te
vergieten. Woekerwinst en toeslag worden geëist en uw evenmens bezwendelt
u, maar Mij bent u vergeten, zegt Jahweh de Heer! 20 Zoals men zilver en koper,
ijzer, lood en tin midden in een oven vermengt en er een vuur onder aanblaast om
het te doen smelten, zo zal Ik in mijn toorn en mijn woede jullie verzamelen en
erin smijten en smelten. 21 Ik ga jullie verzamelen en er het vuur van mijn toorn
overheen blazen, zodat jullie er middenin gesmolten wordt. 29 Het volk handelt
hardvochtig en men eigent zich andermans goed toe. Ze verschoppen de misdeelde
en behoeftige, onderdrukken de vreemdeling als een rechteloze.
30 Ik zocht naar iemand die de muur verdedigde of tegenover Mij op de bres
ging staan (ging bidden) ten gunste van het land, opdat Ik het niet zou verwoesten,
maar Ik vond er niet één. 31 Nu stort Ik mijn woede over hen uit. In brandende
toorn reken Ik met hen af; hun gedrag zal Ik op hun hoofden doen neerkomen, zegt
Jahweh, de Heer! »»
Dan blijkt de betekenis min of meer tegengesteld te zijn aan Psalm 135:
«« 1 Halleluja! Looft Jahweh’s Naam, Looft Hem, dienaars van Jahweh. 2 U, die
in het huis van Jahweh staat, in de voorhoven van Gods Huis! 3 Looft Jahweh
want Jahweh is goed. Verheerlijkt zijn Naam, want die is zo lieflijk! 8 Hij was het
die Egypte’s eerstgeborenen sloeg, van mensen en vee; 9 Die tekenen en wonderen
deed in uw midden, Egypte, tegen Farao en die hem dienden; 10 Die talrijke
volken versloeg en machtige koningen doodde. 13 Uw Naam duurt eeuwig, O
Jahweh, uw roem, O Jahweh, van geslacht tot geslacht. 14 Want Jahweh schaft
recht aan zijn volk en ontfermt zich over zijn dienaren. 15 Maar de goden der
volken zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. 16 Ze hebben een mond,
maar kunnen niet spreken; ogen, maar kunnen niet zien; 17 oren, maar kunnen niet
horen. Ze hebben geen adem in hun mond. 18 Degenen die ze gemaakt hebben,
worden aan hen gelijk, ja allen die hun hoop daarin stelden! »»
Ezechiël 22 is ‘min of meer’ in tegenstelling tot Psalm 135, want uit het einde blijkt de
voorwaardelijkheid van de uitgedeelde straffen. Staan we op de bres? Er is maar één
manier. Optochten en protestdemonstraties helpen niet, alleen intreden in Gods heiligdom! “Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest!” zegt de profeet
Zacharia. We moeten een biddend leger vormen, waarbij we ons lijden conform het gezegde van Paulus ook als bidden mogen zien. (1 Kol. 1:24) Er moet vurig gebeden worden om de overwinning zeker te stellen, want het is een zware strijd. God zij lof.
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Noten
(1) Zie: http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=15370 Simon Braker
is de stichter van de “School of the Prophetic Leicester” and medestichter van City
Gates Ministries. Hij is bedienaar van de “Kingdom Faith Bible School”. Hij is ook lid
van de faculteit van het Britse “Wagner Leadership Institute”, en een lid van de “Ad
Hoc van de Europese Coalitie van Apostolische Leiders”. Hij behoort ook tot het “Senior Leadership of Holy Trinity Church Leicester”. Hij heeft veel geëvangeliseerd in
Oost Europa, India, USA and the UK. Simon en Joe hebben vier kinderen en wonen in
Leicester, Engeland. Een vergelijkbaar visioen komt van Mark Virkler uit Cheektowaga
in New York State en dat heet “Who Rules? A vision concerning Washington D.C.”
(2) Voor de geluidsband van dat interview van meer dan een uur, zie:
http://www.trunews.com/trunews-041816-mark-taylor-gods-man/
Massale verkiezingsfraude
(3) Hillary Clintons hele campagne werd beheerst door opzettelijke misleidingen, tal
van schandalen, aangetoonde glasharde leugens, openlijke mediamanipulatie, schaamteloze corruptie, massale verkiezingsfraude, ‘false flag’ geweld tijdens Trumps rally’s en
bewezen kiezersbedrog, hoogstwaarschijnlijk zelfs tijdens de TV-debatten met Trump
door haar in het geniep te helpen via een verborgen monitor. En toch vindt vrijwel niet
één journalist van de Westerse ‘kwaliteitsmedia’ het nodig hier serieus aandacht aan te
besteden. Nee, een paar seksistische opmerkingen van Trump zo’n 11 jaar geleden, díe
zouden allesbepalend zijn voor de aanstaande verkiezingen. Het onthutsende failliet
van de ‘vrije’ Westerse media kon nauwelijks pijnlijker worden onderstreept – althans,
als we de jarenlange leugenpropaganda over bijvoorbeeld Syrië, Oekraïne, Rusland en
de massa-immigratie eventjes vergeten. (bron: Xandernieuws 24 okt. 2016)
De mens denkt en ziet door de ziel
(4) Een bekende uitdrukking is dat de ogen
de spiegel zijn van de ziel. In een roedel
wolven weten ze dat. Kijk de roedelleider
nooit in de ogen is regel nr 1 onder de wolven! Welnu, de mens is geest, ziel en lichaam die gedrieën intiem met elkaar verweven zijn. Daarom lijkt het alsof de mens
door de hersens denkt, maar engelen, die
geen hersens hebben, kunnen ook denken.
Daarom, de mens denkt ‘door’ de ziel en
‘via’ de hersens. Door die verwevenheid van
geest, ziel en lichaam is er een wederkerige
werking. Een hersenziekte zal daarom het
denkvermogen aantasten. Zoals de ziel ‘via’
de hersens denkt, kijkt de ziel via de ogen.
De ogen zijn als een cameralens die in twee
richtingen werkt. Dat verklaart waarom de
ogen de spiegel van de ziel zijn en waarom
Jaxon Buell op zijn tweede verjaardag
ogen, zoals het heet, kunnen dwingen.
Ten bewijze van mijn stelling is in Florida op 27 augustus 2014 Jaxon Buell geboren met anencephaly (bijna geen hersens) en God heeft besloten dat kind laten leven,
en het leeft nog steeds. Het kind functioneert normaal! Diens levensverhaal tot en met
zijn tweede levensjaar is in boekvorm gezet: “Don’t Blink: What the Little Boy nobody
expected to live is teaching the world about life” door Brandon en Brittany Buell. Ten
slotte is Jaxon Strong, zoals ze hem noemden, op 1 april 2020 vredig ingeslapen.
(5) De profetie spreekt van “de vooroordelen die men heeft richting Rooms Katholieke
Kerk en de paus”. Ik vind deze uitdrukking opmerkelijk, want hoe zouden we tegen
Paus Franciscus hebben aangekeken zonder het Boek der Waarheid. Onze oordelen zijn
daarom ‘vooroordelen’, maar hoeven daarom nog niet verkeerd te zijn. In dit stadium
(januari 2017) is nog niet zonneklaar duidelijk dat deze paus de door de Bijbel voorspelde Valse Profeet is en daarom zijn het nog vooroordelen. (zie: https://restkerk.net/)
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.APPENDIX.

DE TWEEDE GOLF KOMT
MAAR MIJN JUWELEN ZULLEN SCHIJNEN
Julie, dochter van de Koning, boodschap ontvangen op 24 mei 2020
Aan de website ontleend: “Behold I Come”
https://iamcallingyounow.blogspot.com

Vertel ze dochter, vertel ze dat niet alles is wat het lijkt. Maar voor hen die de deur
naar hun hart hebben geopend en Mij hebben toegestaan daar mijn rustplaats te vinden,
verzeker Ik je dat je niet bang zult zijn. Ik dring er bij jullie op aan uiterst behoedzaam
en voorzichtig te zijn. Laat je niet afleiden en houd je ogen op Mij gericht en op alles
wat Ik je heb geleerd.
Het lijkt momenteel [met de versoepeling van de COVID-19 lock-down] alsof de
zaken terugkeren naar een normalere realiteit. Niets staat verder van de waarheid.
Alhoewel de machten die de dienst uitmaken enige versoepeling aanbrengen, is dat
slechts een illusie. Overal heerst bedrog. Laat je niet opnieuw meeslepen door de
menselijke wijze van doen, met overdenkingen en plannen voor het leven zoals het
eens was. Het zal niet meer zo zijn.
De tijd van de oordelen is gearriveerd, en een tweede golf die destructiever en
ernstiger is dan deze plaag, waarvan u getuige bent geweest, staat voor de deur en er
rest heel weinig tijd voordat dit gaat gebeuren. Dit is precies zoals Ik u vele jaren
geleden heb verteld – dat u amper het ene oordeel zult hebben verwerkt voordat het
volgende meer vernietigende op u afkomt. De tijd is daar, mijn kinderen. Alles wat Ik
heb gesproken zal plaatsvinden.
Vooral voor de mensen in de Verenigde Staten zal het zomerseizoen kort zijn.
Heel binnenkort zullen de donkere dagen terugkeren met zware straffen die uit velerlei
richting op jullie afkomen. De dag loopt ten einde en de nacht treedt aan. Ik heb gewaarschuwd dat deze huidige plaag verbleekt bij wat in het verschiet staat. Deze natie van
Amerika, die er prat op ging trots en vrij te zijn, zal volledig worden vernietigd, juist
vanwege die trots. Haar vernietiging zal definitief zijn en Ik zal haar niet meer kennen.
Terwijl de kerk sliep en mijn waarschuwingen en raad in de wind sloeg, begon de
grote slang serieus aan zijn eindtijdplan te werken. De man des verderfs is klaargestoomd en staat op het punt om naar buiten te komen. Zoals ze zelf zeggen zullen ze
een goede crisis nooit verloren laten gaan. Ze staan klaar en zijn agressief bezig met de
invoering van hun wereldwijde beestsysteem.
Mijn kinderen, het gaat eerder gebeuren dan je denkt. Weet wel dat Ik iets met
jullie tijd doe en je moet dus zijn voorbereid. Degenen die ervoor kiezen Mij te
negeren, zullen de vreselijke gevolgen van hun ongehoorzaamheid ondervinden. Geen
enkele mens of regering maakt vrij: Ik alleen geef jullie je vrijheid! Je bent slaaf van
wat je dient. Ik spoor je steeds maar weer aan om vandaag te kiezen wie je wilt dienen,
want uw Koning staat klaar om alles in vervulling te brengen.
Wie innig met Mij wandelt zal de vrede kennen die Ik alleen geven kan. Hij zal
onder mijn gezag en macht wandelen en de opdrachten gaan uitvoeren die sinds het
begin voor hem zijn verordend. In zijn behoeften zal worden voorzien en Ik zal hem
beschermen. Je hart zal nu van meer vreugde zwellen dan je ooit hebt gekend, in de
herkenning van jouw Messias en Bruidegom als zijn aanwezigheid elke vezel van je
wezen doordringt. Wees blij! Jullie Koning is hier, Hij is hier!! Geen enkel wapen dat
tegen je wordt bedacht zal succesvol zijn. Op zekere dag in de nabije toekomst zul je
elke knie zien buigen voor de Grote, de Enige Koning van allen.
YAHUSHUA
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Die goede vriend van mij, die af en toe profetische getuigenissen krijgt, gaf op 29 mei
nog een vervolg op zijn eerder schrijven als commentaar op de profetie van Julie:
«« Een goede vriend van mij, die af en toe profetische getuigenissen krijgt,
schreef mij dat Trump een man is met gebruiksaanwijzing. Toch sta ik achter hem.
Als zo'n groot ego niet tot zijn doel kan komen, wie dan wel? Ik moet er wel bij
zeggen dat er rond hem enkele geestelijke adviseurs staan die de toets der kritiek
niet kunnen doorstaan.
Helaas, het volk heeft zijn presidentschap veracht. Het volk is verdeeld en
niet teruggekeerd [van zijn verkeerde paden]. In hun harten leefde slechts heer
Mammon en heer Welvaart. Nu het minder gaat valt men terug op wat geen hout
snijdt. Het ging goed, beter, best. Toch bleven ze met modder smijten, riep hun
mond om recht in eigen buik [abortus]. Waar 8 jaar konden zijn gepland heeft de
engel [die over Amerika waakt] genoeg gezien. Inderdaad, YHWH trekt zijn hand
terug. Verblinding is over de wereld gekomen. Men gelooft nu elke leugen [die
ons door de media en de politiek wordt verkocht].
Als de ineenstorting zichtbaar wordt (nog niet, maar wel heel snel) staat men
voor de keus: “Het werelds koninkrijk van genot; geld zonder schuld en het hier
en nu; de utopia tot de laatste ademtocht ofwel wonen bij de verzamelde schatten
in Gods Koninkrijk.”
Het vergoten ongeboren mensenbloed klotst tot voor Gods troon – Moorden!
Men verkiest de tovenarij van hun vaccinaties en laat zich misleiden door hen die
zich daaraan verrijken. Men laat zich bestelen van de waarheid. Mammon leeft.
‘The game must go on.’ Hun huizen en hun spelen, dat is wat telt. Maar nu is het
genoeg.
Het Boek Openbaring zegt (9:20-21): “En de overige mensen, die niet door
deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen;
zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en
houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet
van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.” »»

Over Julie, dochter van de Koning
Ik ben een wedergeboren leerling van Yahushua (Jezus) en ben gewassen in zijn kostbaar Bloed. Mij is opgedragen om degenen die oren hebben om te horen, te waarschuwen, en zich te bekeren – Hij komt spoedig! Mijn enige prioriteit is het bevorderen
van zijn Koninkrijk hier totdat Hij komt voor zijn bruid. Ik heb al meer dan twintig jaar
dromen en visioenen over Bijbelse profetie en de vervulling ervan, vooral met betrekking tot de Verenigde Staten. Alle woorden die Hij mij geeft, worden gevonden in zijn
Heilig Woord. Onze familie vraagt u om in gebed te overwegen ons te helpen terwijl de
Heilige Geest u leidt. We vragen ook om jullie gebeden voor alles waarvoor we geroepen
zijn. Moge onze Vader Yahweh u en uw gezin grote zegeningen geven.
Julies functie
Mijn functie als ‘wachter’ is om vast te leggen wat ik van de Heer hoor. Ik vraag u om
onder gebed de profetische woorden te onderscheiden waartoe u geleid bent die te
lezen of te aanschouwen, want er zijn veel valse profeten onder ons. U mag deze berichten kopiëren zolang de inhoud op geen enkele manier wordt gewijzigd, de coördinerende tekst altijd wordt opgenomen en de link naar deze site wordt vermeld. Dank u.
Shalom, Julie Whedbee
P.O. Box 361, Sparta
North Carolina 28675, U.S.A.
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Naschrift: Toen ondergetekende in 2016 dit artikel schreef, moest hij denken aan maart
1973 toen hij een woord van de Heer kreeg voor zijn vader, die toen Secretaris Generaal
van de NATO was. Dat schreef hij hem in een brief. Het woord luidde: “Uw populariteit
is u gegeven om ambassadeur te zijn voor ons land. Bid en uw gebed zal worden verhoord.” Ondanks steeds maar weer aandringen weigerde zijn vader daarover te spreken. Na een half jaar schreef hij zijn zoon terug, wat samenvattend neerkwam op: “Dit
is niks voor mij, ik ben niet vroom.” Het gesprek zou kort zijn geweest. Als hij had
gevraagd: “Wat bedoel je daarmee?”, was het antwoord geweest: “Geen idee.” Op de
vraag: “Waar moet ik voor bidden?”, was het antwoord geweest dat dat zijn zaak was,
maar dat hij het wel serieus moest nemen. Net als Trump, en net als zoveel andere
politici, had mijn vader een sterke persoonlijkheid en een geweldig ego, wat deels zal
verklaren waarom hij niet op deze boodschap wilde ingaan, terwijl hij heel eenvoudig
had kunnen testen of het woord een woord van God was. Het zij toegegeven dat het
voor de toenmalige Secretaris Generaal van de NATO een verzetten der bakens zou zijn
geweest, een ingrijpende verandering, dus niet zo makkelijk.
In oktober brak de Yom Kippur oorlog uit en in december werd tijdens de “Copenhagen European Summit” besloten om Europa met Islamieten te laten overstromen
(Zie artikel op SCRIBD: “Groen is de Nieuwe Kleur Zwart”). Jaren later kwam
ondergetekende op het idee dat zijn vader daartegen had moeten waarschuwen. Deze
gedachten traden op de voorgrond bij het schrijven van dit artikel over Gorbatsjov.

