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De vijand zal Mijn mensen
zo dicht achtervolgen dat
ze zijn adem in hun nek

kunnen voelen

The Enemy Will Pursue My
People So Closely They Will

Feel His Breath

De vijand zal Mijn mensen zo dicht achtervolgen dat 
ze zijn adem in hun nek kunnen voelen

Dit woord is me gegeven op 24 April 2009.

Ja, er komt een tijd voor Mijn mensen waarin de 
vijand hen zo dicht zal achtervolgen dat ze zijn hete 
adem in hun nek zullen voelen, zei de Heer. Een tijd 
waarin niemand echt weet wat hij moet doen. Ieder 
zal bang zijn en velen zullen sterven in hun 
verbijstering als Ik Mijn machtige hand zich uitstrekt 
tegen de mensen, hard van hart en slecht in hun 
wegen voor Mij, zei de Heer der Heren. Deze 
mensen hebben zich niet naar Mij toe gekeerd, maar 
zich van Mij af gekeerd, en ze hebben hun eigen wil 
gedaan, niet die van Mij, zei de Heer. Ja, en Ik zal 
hen de vruchten geven van hun daden. Ik zal hen de 
beloning geven voor de verdorven. Want het loon van
de zonde is altijd de dood.

Dood en vernietiging zal 's nachts komen naar hen 
die Mij niet vrezen noch Mijn heilige naam, zei de 
Heilige van Israël. Niets zal krachtig genoeg zijn om 
hen te redden van Mijn machtige kracht, want 
niemand is sterken dan ik, zegt de Heer.

Ik heb hen gewaarschuwd, Ik heb hen Mijn profeten 
gezonden om mijn ongenoegen over hun kwade 
wegen mee te delen, om hen te waarschuwen voor 
wat gaat komen, maar slechts enkelen hebben 
geluisterd, en nog minder hebben hun kwade wegen 
de rug toegekeerd.

Duisternis komt nu naar deze natie, een donkere tijd, 
donkere uren die zicht eindeloos uitstrekken voor 
haar, want haar slechtheid is groot en is voor Mij 
opgestegen.

Waar zijn Mijn voorbidders? Waar zijn Mijn gebed-
strijders? Waar zijn Mijn gezalfde kinderen die ik 
riep voor tijden als deze? Waarom huilen ze niet en 

The Enemy Will Pursue My People So Closely They 
Will Feel His Breath

This word was given to me on April 24, 2009.

"Yea, a time is coming to My People when the enemy
will pursue them so closely that they will feel his hot 
breath on the backs of their necks, saith the Lord. A 
time when none shall be sure what to do, all will fear 
and many will die in their astonishment as My 
mighty hand of judgment moves against a people 
hard hearted and wicked in their ways before Me, 
saith the Lord of Hosts. This people has not turned to
Me, but away from Me and done their own good 
pleasure and not Mine, saith the Lord. Yes, and I will 
give them the fruits of their doings. I will give to 
them the reward of the wicked. For the wages of sin 
is always death.

Death and destruction will come in the night to those 
who do not fear Me nor My Holy Name, saith the 
Holy One of Israel. Nothing will be strong enough to 
save them from My Mighty Power, for none are 
stronger than Me, saith the Lord.

I have warned them, I have sent my prophets to 
announce my displeasure with their wicked ways, to 
warn them of what was to come but few have 
listened and fewer turned back from their ways. 

Darkness comes to this nation now, a dark time, dark 
hours that will stretch endlessly before it for its 
wickedness is great and has come up before Me."

Where are My intercessors? Where are my prayer 
warriors? Where are my anointed children whom I 
have called for such a time as this? Why are they not 
weeping and travailing before me for this nation? 



smeken ze niet voor deze natie? Waarom roepen ze 
het niet uit naar Mij, Vader, om redding voor de 
verlorenen? Waarom gaan ze hun eigen gangetje, 
negeren ze Mij totdat ze iets van Mij nodig hebben?

Ik zeg je, ze zullen me niet vinden in het uur van hun 
nood. Velen zullen zeggen: “Heer, Heer” maar ik heb
hen nooit gekend, en Mijn geest zal hen niet redden 
in dat uur als ze zich nu niet naar Mij keren.

Mijn geduld is klein geworden en ik word de trotse 
mensen moe die zeggen dat ze christenen zijn maar 
zich niet gedragen zoals Ik.

Why do they not cry out to Me, Abba, for salvation 
for the lost? Why do they go on about their merry 
way, ignoring Me until they need something from 
Me?

I say to you that they shall not find me in their hour 
of need. Many shall say “Lord, Lord” but I never 
knew them; and My spirit will not save them in that 
hour if they do not turn to me now.

My patience has grown thin and I have grown weary 
with this prideful people who say they are Mine but 
do not act like me.

Jeremiah 7: 20, 23-24
Therefore thus saith the LORD God; Behold, mine anger 
and my fury shall be poured out upon this place, upon 
man, and upon beast, and upon the trees of the field, and 
upon the fruit of the ground; and it shall burn, and not be 
quenched.   But this thing commanded I them, saying, 
Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be 
my people: and walk ye in all the ways that I have 
commanded you, that it may be well unto you. But they 
hearkened not, nor inclined their ear, but walked in the 
counsels and in the imagination of their evil heart, and 
went backward, and not forward.

Matt. 7:21-23: Not every one that saith unto me, Lord, 
Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that 
doeth the will of my Father which is in heaven. Many will 
say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied 
in thy name? and in thy name have cast out devils? And in
thy name done many wonderful works? And then I will 
profess unto them, I never knew you: depart from me, ye 
that work iniquity.
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