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Barensweeën Birth Pangs
Op dinsdag ochtend wandelde ik en sprak ik met de 
Heer over de voedseltekorten nu en de hongersnood 
en andere dingen die komen. Plots sprak de Heer tot 
mij en gaf me dit bericht:

De voorraad kasten zullen sluiten omdat ze geen 
voedsel meer hebben om te geven aan de mensen.

Waarom Heer? Waarom gaan de voorraadkasten 
sluiten?

Omdat de zonden in dit land zo extreem zijn, dat wat 
ik moet doen om hun aandacht te trekken ook 
extreem is. Omdat hun overvloed hen in slaap gesust 
heeft, zal ik gebrek gebruiken om hen wakker te 
maken voor Mijn liefde, voor Mijn genade, en voor 
hun gebrek aan Mij.

Het Amerika wat je voorheen kende is er niet meer. 
Nu is ze een vrouw in barensnood, jij Amerika zal 
lijden, wee, na wee als deze dingen gebeuren zodat ik
Mijn mensen tot Me zal roepen die mij tot dusver 
afgewezen of genegeerd hebben.

OPMERKING: Ik heb het gevoel dat wanneer de 
voorraadkasten sluiten een tijd is die in de niet al te 
verre toekomst komt, niet nu in de “pandemie”.

In 2008 liet de Heer mij een hongersnood zien die 
naar Amerika kwam. Ik herinner me dat het land erg 
stoffig en droog was. Als een vriend vandaag in een 
brief niet over een droogte had gesproken, had ik me 
misschien niet gerealiseerd dat ik dat toen zag 
(bedankt, Jim!). Alles was zo droog en stoffig dat het 
me doet denken aan foto's van “the Dust Bowl”1 in 
de vroege jaren dertig. Ik zag geen voertuigen op de 
wegen, iedereen liep. Iemand zou dood neervallen, 
en alle anderen zouden er gewoon langs blijven 
schuifelen. Ze zagen er uit in chock. Ik herinner me 
dat ik een meisje zag dat er misschien als 12 of 13 
uitzag en die ronde open wonden had (ze leken 
ongeveer 2,5 cm breed) over haar hele armen. Ze liep
samen met een vrouw van middelbare leeftijd. Ik kon
online geen foto van een huidaandoening vinden die 
leek op wat ik zag. Het is mogelijk dat de zweren op 
de arm van dat meisje een teken zijn dat deze 

I was out walking Tuesday morning and talking to 
the Lord about the food shortages now and the 
famine and other stuff that’s coming. Suddenly the 
Lord started speaking this word to me:

The food pantries will close because they will have 
no more food to give to them.

Why Lord? Why will the food pantries close?

Because the sin in this land is so extreme, what I 
must do to get their attention is also extreme. 
Because their abundance has lulled them to sleep, I 
will use lack to awaken them to My Love, to My 
Grace, to their need of Me. 

The America you knew before is no more. Now as a 
woman in travail, you America will suffer – birth 
pang after birth pang as these events come forth that I
may call the people to Me who have heretofore 
rejected or ignored Me. 

NOTE: My feeling is that when the food pantries 
close is a time coming in the not too distant future, 
not right now in the pandemic. In 2008, the Lord 
showed me a famine coming to America. I remember
the land was very dusty and dry. If not for a friend 
mentioning a drought to me in a letter today, I might 
not have realized that’s what I saw then (Thanks, 
Jim!). Everything was so dry and dusty, it reminds 
me of pictures of the Dust Bowl in the early 1930’s. I
saw no vehicles on the roads, everyone was walking. 
Someone would drop dead, and everyone else would 
just keep shuffling past them. They looked shell-
shocked. I remember seeing one girl who looked 
maybe 12 or 13 who had these round open sores 
(they looked about 1” or so across) all down her 
arms. She was walking along with a middle aged 
woman. I was not able to find a photo of any skin 
lesion online that looked like what I saw. It is 
possible the sores on that girl’s arm are a sign that 
this famine will happen at the time of some disease 
or plague that manifests like what she had. It may be 
that terrible drought that brings the famine, as a 

1 “The Dust Bowl”, of “de stofbal”, was een periode van droogte en stofstormen op de prairievlakten van Canada en de 
Verenigde Staten in de jaren 30, en vooral in 1934 en 1936. Het fenomeen werd veroorzaakt door extreme droogte en 
decennialange intensieve landbouw



hongersnood zal plaatsvinden op het moment van een
ziekte of plaag die zich manifesteert zoals ze had. 
Het kan zijn dat die vreselijke droogte de 
hongersnood met zich meebrengt, zoals een 
dergelijke droogte, als deze wijdverspreid genoeg is, 
zeker de groei van de zaken kan stoppen. Ik kan me 
niet herinneren dat ik de zweren bij iemand in het 
visioen heb gezien, behalve bij haar. Ik zag een 
aantal mensen die er 40-60 jaar of ouder uitzagen, 
maar ik zag alleen zweren bij het jonge meisje en ik 
zag geen anderen in de buurt van haar leeftijd. Ik heb
geen idee waarom. Dinsdagmorgen terwijl ik liep, 
zag ik een visioen van graanvelden. Ik zag 
amberkleurige velden met goudkleurig graan in de 
wind waaien, en in plaats daarvan zag ik dat de tarwe
in stoppels was veranderd alsof het was opgedroogd 
en bijna als stof was geworden. Het is niet dat we in 
die tijd geen eten kunnen kopen, het is dat er geen 
eten te koop zal zijn. Een ding om op te merken: van 
tarwe wordt gezegd dat het wedergeboorte en 
opstanding vertegenwoordigt.

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

drought like that, if it is widespread enough, could 
certainly stop things from growing. I don’t remember
seeing the lesions on anyone in the vision but her. I 
saw a number of people that looked 40-60 or older, 
but I only saw lesions on the young girl and I saw no 
others near her age. I have no idea why.

Tuesday morning as I was walking, I saw a vision of 
wheat fields. I saw amber fields of golden grain 
blowing in the wind, and then in place of those I saw 
the wheat had turned to stubble like it had dried up 
and almost become like dust. Its not that we won’t be
able to buy food in that time, it’s that there will be no
food to buy. 

One thing to note: wheat is said to represent rebirth 
and resurrection.

Visions of Famine:

https://wingsofprophecy.blogspot.com/2011/01/
december-2008-visions-of-famine-coming.html 

The Coming Famine in America:

https://wingsofprophecy.blogspot.com/2017/03/the-
coming-famine-in-america.html 

Matthew 24:6-9 
6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that
ye be not troubled: for all these things must come to pass, 
but the end is not yet.
7 For nation shall rise against nation, and kingdom 
against kingdom: and there shall be famines, and 
pestilences, and earthquakes, in divers places.
8 All these are the beginning of sorrows.
9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall 
kill you: and ye shall be hated of all nations for my 
name's sake.

Amos 8:10-11 
10 And I will turn your feasts into mourning, and all your
songs into lamentation; and I will bring up sackcloth 
upon all loins, and baldness upon every head; and I will 
make it as the mourning of an only son, and the end 
thereof as a bitter day.
11 Behold, the days come, saith the Lord God, that I will 
send a famine in the land, not a famine of bread, nor a 
thirst for water, but of hearing the words of the Lord:

Psalm 107:34 
34 A fruitful land into barrenness, for the wickedness of 
them that dwell therein.
Ezekiel 14:13 
13 Son of man, when the land sinneth against me by 
trespassing grievously, then will I stretch out mine hand 
upon it, and will break the staff of the bread thereof, and 
will send famine upon it, and will cut off man and beast 
from it:

1 Thessalonians 5:2-3 
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2 For yourselves know perfectly that the day of the Lord 
so cometh as a thief in the night.
3 For when they shall say, Peace and safety; then sudden 
destruction cometh upon them, as travail upon a woman 
with child; and they shall not escape.
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