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Tegen mijn ontwerp Against My Design
Mijn kinderen, de vijand wil het beeld van mij 
verwijderen van de aarde1. Hij heeft opdrachten 
uitgevaardigd op elke mogelijke manier die nu 
uitgevoerd worden. Het is aan jou om deze 
opdrachten in jou leven te verslaan. Ik heb man en 
vrouw gemaakt, Ik heb de vrouw gemaakt om de 
man te helpen. Ik heb heel de wereld gemaakt voor 
jullie om ervan te genieten, maar hij valt mijn 
ontwerp aan en tracht het te veranderen.

Er komen ontwerpen en uitvindingen in de toekomst 
die tegen mijn ontwerp in gaan en tegen Mijn wil en 
je moet opletten dat je deze vermijd want ze zijn zeer
verdrietig voor Mij. Wees geen deel van zijn plan van
vernietiging.

Toelichting: Ik voel dat dit gerelateerd is aan een of 
andere DNA aanpassing, maar ik voel dat er meer is, 
ik denk dat er iets boosaardig geboren word, wat er 
uit ziet als technologie, iets onbekends, wat in ons 
geïnjecteerd word??? Ik weet niet of het onnatuurlijk 
is, of gewoon demonisch2. (Het is vreemd hier maar 
aan te denken, maar dat is wat ik binnenkrijg.)

De ontwikkeling hiervan gebeurd in het hoogste 
geheim, achter de schermen. Ik denk dat het iets is 
dat ons uiteindelijk onbeheersbaar maakt. Deze 
technologie zal komen met een grote blije belofte dat
het ons zal genezen, zoiets als, genezing van ziekte, 
geen kanker, of geen ouderdom, schoonheid of 
onsterfelijkheid of iets dergelijks, maar het zal hen 
die het nemen in een soort hel op aarde zoals ze nog 
nooit gekend hebben.

De sleutel hier is dat het iets is wat tegen Gods 
ontwerp in gaat. Dit kan het merkteken zijn. Dit 
merkteken kan anders zijn dan wat je denkt, het kan 
een nieuwe technologie zijn met een mooie belofte, 
maar wat boosaardigheid in onze aderen brengt. Wat 
het ook is, als je het eenmaal neemt kun je het niet 
meer ongedaan maken.

My children, the enemy desires to remove My Image 
from the earth. He has made assignments against My 
Image in every possible way that are coming to pass 
now. It is up to you to defeat these assignments in 
your life. I created male and female, I created woman
as a help meet for man. I created all the world for 
you to enjoy, but he is attacking My design and 
attempting to change it.

There are designs and inventions coming in the 
future that are against My design and against My 
Will and you must watch for them and avoid them, 
for they are very grievous to Me. Do not be a part of 
his plan of destruction.

NOTE: I feel this is related to some kind of DNA 
change here, but I feel this is more than that – I think 
something evil is being born that will look like 
technology – something alien – to be injected into 
us??? I don’t know if it is alien to our bodies or 
straight up alien here. (This sounds crazy to even 
think, but that is what I am getting.) 

The development of this is top secret, behind the 
scenes. I think it is something that in the end makes 
us controllable. This technology will come with a big
happy promise like no more sickness, or no cancer, 
no aging, instant beauty or immortality or something 
like that, but it will cast those who take it into a type 
of hell on earth like nothing they have ever known.
 

The key here is it will be something that is against 
God’s original design in His Holy Word. This may be
the mark. The mark may not be what we think, the 
mark may be a new technology that promises us 
goodness, but delivers evil into our veins.  Whatever 
this is, I feel strongly once you take it, you can’t ever
undo it.

1 Het beeld van God, de mens is geschapen als beeld van God.  Gen 1:27. 2e interpretatie is Christenen, volgelingen van 
Christus. Beide interpretaties zijn van toepassing, maar in de deze profetie word vooral aan de eerste interpretatie gerefereerd.

2 Het woord alien zou hier vertaald moeten worden met “buitenaards”, maar aangezien Aliens in werkelijkheid gewoon een 
demonische deceptie zijn en het helemaal niet “van buitenaf” komt is “demonisch” hier een betere vertaling.



Let op voor nieuws over deze “technologische 
vooruitgang.” Het belooft je eeuwige jeugd of 
schoonheid of welzijn, iets dergelijks, en het zal zeer,
zeer verleidelijk zijn omdat het iets is wat we 
allemaal willen in die tijd. Zij die het niet nemen 
worden beschouwd als inferieur en ouderwets, en het
zal duidelijk zijn wie het wel en wie het niet hebben. 
De duivel zal grote sociale druk uitoefenen om dit 
aan je op te dringen.

(Bijbel teksten worden niet vertaald, die kunt u lezen in 
uw eigen Bijbel.)

Watch for news of this “technology advance.” It 
promises eternal youth or beauty or wellness, 
something like that, and it will be very, very tempting
because what it offers is something we will all want 
in that time. Those who do not take it will be 
considered inferior and “behind the times,” and those
who have it vs. those who do not will be obvious. 
The devil means to use a LOT of peer pressure to sell
us this one.

1 Peter 5:8
8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, 
as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may 
devour:

2 Timothy 3:1-5
1 This know also, that in the last days perilous times shall
come.
2 For men shall be lovers of their own selves, covetous, 
boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, 
unthankful, unholy,
3 Without natural affection, trucebreakers, false accusers,
incontinent, fierce, despisers of those that are good,
4 Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more 
than lovers of God;
5 Having a form of godliness, but denying the power 
thereof: from such turn away.

1 Timothy 4:1
1 Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter 
times some shall depart from the faith, giving heed to 
seducing spirits, and doctrines of devils;

Genesis 1:27
27 So God created man in his own image, in the image of 
God created he him; male and female created he them.

Genesis 2:18
18 And the Lord God said, It is not good that the man 
should be alone; I will make him an help meet for him.

Psalm 106:29
29 Thus they provoked him to anger with their inventions:
and the plague brake in upon them.

Psalm 99:8-9
8 Thou answeredst them, O Lord our God: thou wast a 
God that forgavest them, though thou tookest vengeance 
of their inventions.
9 Exalt the Lord our God, and worship at his holy hill; 
for the Lord our God is holy.

Psalm 106:39
39 Thus were they defiled with their own works, and went
a whoring with their own inventions.

Bron: https://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=730f26a665&e=73064d1ba0 
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Aangezien dit een opmerkelijke profetie is heb ik even terug gekeken in de blog h1storie:
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2016/11/ 
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2016/11/against-my-design.html 

Dit doet me erg denken aan de huidige “vaccinaties” waarvan we weten het hier helemaal niet gaat over een vaccinatie, maar 
over genetische manipulatie, en waarover ook steeds geruchten de ronde doen dat het iets anders doet dan wat ons voorgespiegeld 
word. Ik kan uit de beschrijving hierboven niet opmaken of het deze Covid vaccinatie betreft, of dat dit de aanloop is naar een 
latere injectie.
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