Een geweldige Catastrofale Gebeurtenis
van Apocalyptische Proporties!

Catastrofale Gebeurtenis
In Juni 2009 zag ik mezelf naar een muur kijken. Rode vlekken van het verbond begonnen
tegen de muur omhoog te bewegen, en de muur te bedekken. Ik dacht, “Ik ben aan het
hallucineren” . Plotseling keek ik naar de aarde Ik was zo dicht bij dat ik de perimeters van de
aarde van beide zijden niet kon zien. Ik keek naar iets wat ik alleen kan omschrijven als een
catastrofale gebeurtenis van apocalyptische proportie. Toen verschenen er rode woorden
over de scene waar ik naar keek, “Schrijf het visioen niet op” Ik dacht, “Waarom het
visioen?”
Toen hoorde ik , “De last is niet voor Mijn profeten. Mijn profeten moeten de last niet
dragen. Jij moet de last niet dragen, de last is van de Heer! Als dit gebeurd zullen de mensen
het weten zonder het visioen te kennen, zij zullen zeggen, ‘dit is wat Roy gezien heeft,’ er zal
geen twijfel zijn”
Nu kun je begrijpen waarom ik zei, “Ik keek naar iets wat ik alleen kan omschrijven als een
catastrofale gebeurtenis van apocalyptische proporties!” De Heer zei me ook waarom dit
gebeuren moet. Met andere woorden dat het zijn moet.
Een paar dagen later zocht ik naar iets in mijn Bijbel en stuitte tegen dit Schriftgedeelte. Het
doemde voor me op zoals je zult begrijpen.
Openbaringen 16:18
En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote
aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk
een zodanige aardbeving en zo groot.
Dit Schriftgedeelte staat in de zevende schaal die uitgegoten wordt. De zesde schaal heeft te
maken met de Eufraat die opdroogt. Heeft u de Eufraat de laatste tijd nog op het internet
gecontroleerd? Type “Euphrates” en “opdrogen” in op een zoekmachine, ik weet zeker dat het
u zal interesseren.
De Heer zei:
“ … Kun je horen? Ben Ik niet God? Ik ezg, “ Kom.” Ik roep je op Mijn wegen en Mijn
kalender met gebeurtenissen. De kerk in de wereld heeft zijn kalender en Ik heb de Mijne.
Sommigen hebben hun kalender vanuit mijn Woord, toch hebben ze het mis. Zelf zij die ik
begaafd heb hebben hun eigen kalender maar Ik ben de Heer en Ik heb de Mijne. Ik onthul
Mijn kalender stap voor stap. Zij die Mijn weg leren, en Mijn kalender vinden, zullen vliegen
op vleugels van een vogel met Mij de zegen binnen. Ik heb de Weg ontworpen. Ik ben het,
het is Waarheid, het is Liefde, het is Mijn manier, het heeft Mijn doel. Weet Mijn kalender
blijft staan. De tijd is kort. “Kom naar voren, Bruid!’ Zij die Mij werkelijk liefhebben en
vrezen zullen komen; zij die Mij niet vrezen, zullen achterblijven. Steun niet op je eigen

begrijpen en rust in deze wetenschap dat ik Mijn Bruid wettelijk zal beschermen, volgens
Mijn eeuwig plan…. “ link.

