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Een nieuw communistisch
Amerika

A New Communist America

10 Maart 2019

Ik was thuis niet zo veel aan het doen omdat ik die 
dag de Sabbat vierde. Toen ik indrukken begon te 
krijgen in de geest. Ik heb gebeden om te mogen zien
wat er gaat komen voor de mensen van God in deze 
tijden.

Een duistere onderdrukking komt naar de mensen 
van Amerika en het voelt als een zware duistere 
deken. Het voelt als communisme. Het voelt als de 
geest die jaren geleden over Rusland was.

Ik zie mensen onderdrukt en vastgehouden tegen hun
wil. Een duistere leider heeft het overgenomen in 
Washington, en Amerika, eens het van vrijheid, is een
land geworden van onderdrukking. Haar mensen nu 
onderdrukt, worden verteld dat het voor hun 
veiligheid is, dat het beter is voor hen. Zo begint het.

Maar het is niet goed voor hen. Het is een weg naar 
onderwerping.

Er ontbreekt iets, maar ik kan niet zien wat het is. Er 
is iets weggenomen van ons, niet alleen onze 
vrijheid, niet alleen het recht om te spreken, het is 
meer dan dat. De atmosfeer voelt zo zwaar, we zijn 
bang om te ademen.

28 Maart 2019

Ik overdacht wat ik de 10e had gezien, en zag dat er 
op een moment een premie staat op Christenen en 
omdat de satan zo'n drang heeft om iedereen te 
verwijderen die stonden voor rechtvaardigheid, zal 
het nergens veilig zijn. Er zullen infiltranten zijn, dat 
als je tot hen getuigd, dat ze je aangeven. Als je zoekt
op Google, en het heeft iets te maken met christelijk, 
dan zullen er mensen bij je huis komen en je doden. 
Als je bij Amazon iets koopt en het heeft iets te 
maken met het christendom dan word je aangegeven 
en zullen ze je doden. De regering in Amerika zal dit 
niet alleen, niet bestraffen, ze zullen dit 
aanmoedigen, zo kwaadaardig zal de leider zijn die 

March 10, 2019

I was in my house not doing anything much as I was 
honoring this day as my Sabbath, when I began to get
impressions in the spirit. I had been praying to be 
shown some of what is coming to the people of God 
in these end times.

A dark, dark oppression is coming to the people of 
America and it feels like a heavy, dark blanket.  It 
feels like communism. It feels like the spirit that was 
over Russia years ago.

I see the people being stifled and held down against 
their wills.  A dark leader has taken over in 
Washington and America, once the land of the free, 
has become a land of oppression. Its people now 
oppressed, told it is “for their own safety, for their 
own good.” That is how it begins.

But it is not for their own good. It is a path to making
them submit.

Something is missing, but I can’t see what it is. 
Something has been taken away from us. Not only 
our freedom, not only free speech – its more than 
that. The air feels so heavy, we are afraid to breathe.

March 28, 2019

I was contemplating what I had seen on the 10th and 
I saw that once there is a bounty on Christians  and 
because Satan’s people will have such a zeal to 
remove all those who have stood for righteousness, 
nowhere will be safe. There will be infiltrates that if 
you witness to them, they will report you. If you do a
Google search and it relates to anything Christian, 
people will show up at your house and kill you. If 
you go to Amazon to order something and it is 
related to anything Christian, you will be reported 
and they will kill you. The government in America 
will not only sanction this, they will encourage it, so 
evil will be the leader ruling America in that time. 



Amerika regeert in die tijd. Ik zie in de geest dat deze
leider zo slecht is, dat ik me afvraag of hij de 
antichrist is. Het voelt zowel mannelijk als 
vrouwelijk, dus ik weet niet of ik het hij of zij moet 
noemen.

Ik het begin zal de regering het meeste mensen 
doden.

Het werd me jaren terug al voortdurend getoond, dat 
als dit eenmaal goed begonnen is, dan is het doden 
van Christenen, overal waar je ze vind, niet alleen 
toegestaan, het zal aangemoedigd worden, en het zal 
een nieuwsitem worden wat CNN en anderen 
brengen met vrolijkheid: “Meer haters zijn vandaag 
verwijderd voor een sterker Amerika!”

Ik zag dat er mensen zijn die letterlijk hun weelde 
opbouwen door Christenen aan te geven zodat ze 
gedood worden, en de regering geeft deze mensen 
alles wat de Christenen bezaten voor henzelf.

Er zal een nieuw soort kwaad regeren wat Christenen
niet kunnen overwinnen, zoals voorzegd over deze 
tijd in Daniel 7.

Daniël 7:20-22
20 en van de tien hoorns die op zijn kop zaten en van die 
andere, die oprees en waarvoor er drie afgevallen waren, 
namelijk die hoorn die ogen had en een mond vol 
grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan 
die van zijn metgezellen.
21 Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn 
oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon,
22 totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de 
Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was 
bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen.

Het hart van deze leider zal zo duister zijn, er is geen 
licht in. Een persoon zonder genade, erop gebrand 
om alles te vernietigen wat Amerika was, omdat het 
eens stond voor God. Erop gebrand om elk spoor van
Hem uit het land te verwijderen. Er zal geen genade 
zijn, geen liefde, en geen vrijgevigheid. En elke 
regering zal totaal geen zorg dragen voor haar 
mensen. Er zal zonde zijn, slechtheid, perversie en 
wetteloosheid en het zal regeren in dit land.

Dit zal een leider zijn die geheel word bezeten door 
de satan.

De Heer zij dat deze holocaust zowel voor christenen
als Joden zal zijn en het zal erger zijn dan de 
holocaust van Adolf Hitler.

The leader I see in the spirit is so evil, I wonder if it 
is the AntiChrist. It feels both male and female, so I 
don't know whether to call it he or she.

And it will be the government who does most of the 
killing. At first.

I was shown years ago and continually since that 
after this is off to a big start, killing Christians 
wherever you find them will be not only allowed, it 
will be encouraged, and then it becomes a news item 
that CNN and others will report with glee.  "More 
haters removed today for a stronger America!"

I saw that there would be people who literally build 
their wealth out of reporting Christians so they will 
be killed, and then the government gives those 
people whatever the Christian owned to keep.

There will be a special breed of evil that reigns that 
Christians will be unable to overcome, as this will be 
the time spoken of in Daniel 7.

Daniel 7:20-22
20 And of the ten horns that were in his head, and of the 
other which came up, and before whom three fell; even of 
that horn that had eyes, and a mouth that spake very great
things, whose look was more stout than his fellows.
21 I beheld, and the same horn made war with the saints, 
and prevailed against them;
22 Until the Ancient of days came, and judgment was 
given to the saints of the most High; and the time came 
that the saints possessed the kingdom.

The leader’s heart in that time will be so dark, there 
is no light in it. A person without mercy, bent on 
destroying all that is America, because it once stood 
for God. Bent on removing every trace of Him from 
this land. There will be no more mercy, no love, no 
charity, and no government that shows any care for 
its people at all. There will be sin, and wickedness, 
perversion and lawlessness and it will rule in this 
land.

This will be a leader Satan fully owns.

The Lord said this holocaust will be of both 
Christians and Jews and it will be worst than the 
holocaust Adolph Hitler started.



Opm. Toegevoegd December 2020: Al erg lang 
werd me steeds in de geest getoond, een tijd van 
grote kwaadaardigheid en perversie dat pedofilie 
gelegaliseerd word in Amerika, iets zo afschuwelijk 
dat ik er niet over wilde praten en het geen platform 
wilde geven om het meer kracht te geven, maar ik 
blijf het zien en ik weet zeker dat deze impressies 
van dezelfde tijd zijn. Perversie zal regeren in die 
tijd. Pedofilie, seks met dieren, alles wat pervers is en
weerzinwekkend voor ons zal overal plaatsvinden en 
openlijk gedaan worden voor ieder om te zien als de 
smerigheid het land overneemt.

NOTE Added December 2020: For a very long time
I have been shown in the Spirit a time of such evil 
and perversion that pedophilia is legalized in 
America, something so horrific I did not even want to
speak it and give it more power, but I continue to see 
it and I am certain the time these impressions are of 
is the same time. Perversion will rule in that time. 
Pedophilia, beastiality, all that is perverse and 
disgusting to us will be commonplace and done 
openly for all to witness as filth overtakes the land.
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