
Het land moet worden
gereinigd, ben je er klaar

voor?

The Land Must Be Cleansed,
Are You Ready?

Gedurende de nacht van 4 Juni 2020 had ik een 
voortdurende stroom van apocalyptische dromen en 
visioenen. Ik zag groepen mensen met elkaar 
vechten. Het varieerde van erg kleine groepen, tot 
groepen van meerdere duizenden die met elkaar in 
gevecht waren. Explosies gingen af in de binnenstad 
en in de straten in heel Amerika. Overal gebouwen in
brand, en toen zag ik het!

Beelden van een open visioen, wat de Heer me gaf 
op 9 feb. 2017, begonnen door mijn hoofd te 
overstromen. Direct toen ik wakker werd, word me 
getoond dat dit visioen zich gaat afspelen voor onze 
ogen in de zeer nabije toekomst.

Ik ga een deel beschrijven van dat bericht uit 2017, 
getiteld: “Het land moet worden gereinigd” en dan 
een urgent bericht doorgeven van de Heer.

In een open visioen bewoog ik door de straten van 
een dichtbevolkte stad. Het was donker en ik was 
waarschijnlijk in een binnenstad. Ik kan niet zeggen 
welke stad omdat ik naar beneden keek naar de 
straten. De straten waren gevuld met bloed. Het 
bloed was minstens 10 cm diep. Een gigantische mop
ging heen en weer door de straten, alsof het de 
rommel aan het opruimen was. Ik hoorde de Heer 
zeggen:

“Ik moet het land reinigen, het land is bedekt met
bloed”

Ik begon gezichten te zien en lichamen. Ze waren 
bedekt met bloed. Sommige schreeuwde om hulp, 
anderen lagen met hun gezicht in het bloed. De Heer 
liet me weten dat sommige van de doden mensen 
zullen zijn die we kennen. Ik zal niet te rest 
beschrijven van wat ik zag, maar het was alsof er een
massaslachting had plaatsgevonden. En toen zei hij:

“Het land moet worden gereinigd. Er is veel bloed 
vergoten. Je moet me hierin vertrouwen. Ik ben een
rechtvaardige rechter.”

“Je ogen zullen binnenkort verschrikkingen zien 
die je niet kunt bevatten, maar laat je niet afleiden. 
Houd je ogen op Mij alleen. Kijk niet naar rechts of
naar links.”

Throughout the night of June 4th, 2020, I had a 
continual flow of apocalyptic dreams and visions.  I 
saw groups of people fighting each other. They 
ranged from very small, to groups of several 
thousand in combat.  Explosions were going off in 
downtown areas and in the streets of cities all over 
America.  Buildings were on fire everywhere.  And 
then I saw it!

Scenes from an open vision the Lord gave back on 
February 9, 2017, began flooding my mind as I 
awakened.  Immediately, I was shown this vision is 
going to play out before our eyes in the days just 
ahead. 

I’m going to share a portion of that 2017 post titled 
‘The Land Must Be Cleansed,’ then relay an urgent 
message from the Lord.

In an open vision, I was moving through the streets 
of a heavily populated city. It was dark, and I seemed
to be in the downtown area. I can’t say which city, 
because I was only looking down at the streets. The 
streets were filled with blood! The blood was at least 
a few inches deep. A gigantic mop was swishing back
and forth through the streets, like it was cleaning up 
the mess. I heard the Lord say:

“I have to cleanse the land. Blood covers this land.”

I began to see faces and bodies. They were covered 
in blood. Some were screaming for help; others were 
face down in the blood. The Lord impressed upon me
that some of the dead will be people we know. I won’t
describe the rest of what I saw, but it was like a 
massacre had taken place. And then He said,

“The land must be cleansed. Much blood has been 
shed. You MUST trust Me in this. I Am a Righteous
Judge.”

“Your eyes will soon see horrors beyond your 
comprehension. But do not be distracted. Keep your
eyes on Me alone. Do not look to the right hand or 
to the left.”



“Twijfel niet om te zeggen wat ik zeg dat je moet 
zeggen, en doe wat ik zeg dat je moet doen, want Ik 
zal door je spreken en door jou doen.”

“Sommigen zul je uit het vuur rukken, sommige zul
je uit de dood doen opstaan, en bij anderen zul je 
jouw hand uitstrekken voor genezing en herstel. Ik 
zal je laten zien bij wie.:

(Ende visioen)

Heiligen, omdat de bewoners van deze wereld zich 
niet hebben bekeerd, het bloed van Jezus niet 
hebben geaccepteerd als genoegdoening voor hun 
zonden, zal hun bloed door de straten stromen.

“Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de 
ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan 
hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop 
vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar 
gedoden niet langer bedekt houden.” Jesaja 26:21

God wil zijn mensen voorbereiden op wat gaat 
komen. Hij roept ons apart om te overdenken en veel 
tijd te besteden in gebed om onze harten te 
doorzoeken en voor te bereiden. Hij zegt ons dat we 
binnenkort verschrikkingen zien die we niet kunnen 
bevatten, maar wees daardoor niet afgeleid!

Jezus zei in Lucas 21:26 En het hart van de mensen 
zal bezwijken van vrees en verwachting van de 
dingen die de wereld zullen overkomen,

Als we onze aandacht richten op deze 
verschrikkelijke dingen als ze zich voltrekken, dan 
worden we een doelwit voor de vijand, om een pijl 
van angst af te vuren recht door het hart, zodat je 
verlamd bent en het je volledig nutteloos maakt voor 
de doelen van God.

“Vandaag sta je op het punt van strijd met je 
vijanden. Laat je hart niet bezwijken, beef niet en 
wees niet doodsbang. Want de Heer jouw God is het
doe met je meegaat, om met je vijanden te strijden, 
om je te redden… Als er een man is die bang is? 
Laat hij terugkeren naar huis, want hij zou deze 
angst overbrengen op zijn broeders.” Deut. 20:1-8

Angst werkt besmettelijk en kan de mensen om je 
heen infecteren! God is heel duidelijk: Ga deze strijd 
niet in met angst!

Heiligen, ik wil nu heel persoonlijk met je spreken. 
De Heer moet een werk in jou volbrengen. Hij wil je 
niet alleen voorbereiden op wat Hij zegt, “zijn 
verschrikkingen die je niet kunt bevatten”, maar 
belangrijker nog, om je voor te bereiden op de rede 
dat je bent geboren!

Alstublieft, lees het bericht hierboven opnieuw. Hij 
zegt dat je niet moet twijfelen om te zeggen wat Hij 

“Do not hesitate to say what I tell you to say, and do
what I tell you to do, for I will speak and do 
through you.”

“Some, you will pull out of the fire; some you will 
raise from the dead; and others you will extend 
your hand for healing and restoration. I will show 
you which ones.”

(end of vision)

Saints, because the inhabitants of this world have 
not repented, accepting the blood of Jesus as 
payment for sins, their blood will flow in the 
streets.

“For the LORD comes out of His place to punish 
the inhabitants of the earth for their iniquity; the 
earth will also disclose her blood, and will no more 
cover her slain.” Isaiah 26:21

God wants His people prepared for what’s coming. 
He’s calling us aside to meditate and spend much 
time in prayer to examine and prepare our hearts.  
He’s telling us we are soon to see horrors beyond our
comprehension – and not to be distracted by it! 

Jesus said in Luke 21:26 that men’s hearts will fail 
them for fear of what’s coming upon the earth. 

If our focus is on these horrific events as they unfold,
we become a target for the enemy to shoot an arrow 
of fear straight through the heart; paralyzing and 
rendering us completely useless for the purposes of 
God.  

“Today you are on the verge of battle with your 
enemies.   Do not let your heart faint, do not be 
afraid, and do not tremble or be terrified.   For the 
LORD your God is He who goes with you, to fight 
for you against your enemies, to save you… What 
man is there who is fearful and fainthearted?   Let 
him go and return to his house, lest the heart of his 
brethren faint like his heart.”   Deut. 20:1-8

Fear acts as a contagion and can infect those around 
you!  God’s word is very clear – Do NOT enter this 
battle in fear!

Saints, I want to speak very personally to you right 
now.  The Lord has a work to finish in you.  He not 
only wants to prepare you for what He says will be 
“horrors beyond your comprehension,” but most 
importantly, to prepare you for the reason you were 
born!

Please reread the above word.  He’s saying not to 
hesitate to say what He tells you to say, and do what 
He tells you to do, because He’s going to speak and 

https://www.bibleserver.com/text/ESV/Isaiah26%3A21


zegt dat je moet zeggen en doen wat Hij zegt dat je 
moet doen, want Hij zal spreken en doen door JOU!

De heer zegt: “Sommigen zul je uit het vuur 
rukken, sommigen zul je terughalen uit de dood, en
naar anderen zul je jou hand uitstrekken voor 
genezing en herstel. Ik zal je laten zien bij wie.”

Heiligen, ben je gereed?

Ik bid dat ieder dit voor de Heer brengt in gebed voor
uitleg en verdere openbaringen. Dat we de Heer 
mogen zoeken met elke vezel van onszelf in dit late 
uur, zodat Hij ons kan voorbereiden voor wat in de 
directe toekomst ligt.

do through YOU!

The Lord says, “Some, you will pull out of the fire; 
some, you will raise from the dead; and others you
will extend your hand for healing and restoration. 
I will show you which ones.”

Saints, Are You Ready?

I pray each will take this before the Lord in prayer 
for interpretation and additional revelation.  May we 
seek the Lord with every fiber of our being in this 
late hour, allowing Him to prepare us for what’s just 
ahead.

Related Posts:

The Lions Are Roaring

You Must Take Dominion

Come to The Garden

Additional Scripture References:

Hebrews 9:22, “…Without shedding of blood there is
no remission.” 

Psalm 91: “…A thousand may fall at your side, and 
ten thousand at your right hand; But it shall not 
come near you. Only with your eyes shall you look, 
and see the reward of the wicked…”

Deuteronomy 20:1-8, “When you go out to battle 
against your enemies, and see horses and chariots 
and people more numerous than you, do not be 
afraid of them; for the LORD your God is with you…
Today you are on the verge of battle with your 
enemies.   Do not let your heart faint, do not be 
afraid, and do not tremble or be terrified.   For the 
LORD your God is He who goes with you, to fight 
for you against your enemies, to save you… What 
man is there who is fearful and fainthearted?  Let 
him go and return to his house, lest the heart of his 
brethren faint like his heart.”

Revelation 21:8, “But the cowardly, unbelieving…
shall have their part in the lake which burns with fire
and brimstone…”

Daniel 11:32, “…but the people who know their God
shall be strong, and carry out great exploits.”

Psalms 37 (Chapter)

Psalms 18 (Chapter)
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