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Een tijd met veel gevaren A Time of Many Dangers
Mijn mensen, je komt in een tijd met veel gevaren. 
Gevaren liggen overal om je heen op de loer, en 
velen daarvan zijn niet zichtbaar voor het menselijk 
oog. Om deze rede heb ik velen van jullie geroepen 
om te komen in intimiteit met Mij. Ik wil je 
beschermen onder Mijn machtige vleugels, maar 
velen van jullie waren te druk bezig voor Mij.

Later Heer, zeg je steeds. Wat je niet weet is dat voor 
velen van jullie, later nooit zal komen, want het 
noodlot zal je onvoorbereid treffen, zo bezig ben je 
met de dingen van de wereld.

Ik spreek nu een waarschuwing uit. Als je nu geen 
tijd voor me maakt, dan kan Ik je niet beschermen 
tegen wat gaat komen. Je maakt je druk over vele 
dingen, maar ik verlang dat je jouw zorgen op Mij 
werpt. Laat Mij je lasten dragen, Mijn kind. Je hoeft 
alleen op te letten dat je tijd doorbrengt met Mij. 
Door Mijn aangezicht te zoeken zullen alle andere 
dingen die je nodig hebt op hun plaats vallen.

Zie je het niet? Weet je het niet? De tijd van het einde
is gekomen en Mijn bruid is niet voorbereid! Velen 
van jullie hebben niet geleerd hoe ze Mijn aangezicht
kunnen zoeken, Hoe Mijn stem te horen, en je bent 
niet klaar voor wat op het punt staat te gebeuren op 
aarde.

Rampen, grote rampen, van een schaal die je jezelf 
niet kunt voorstellen komen, en velen van Mijn 
mensen onderscheiden niet het einde der tijden in 
hun geest.

Graaf dieper in Mijn woord, dieper dan ooit tevoren, 
en ik zal je schatten van kennis openbaren die ik 
verborgen heb voor deze laatste dagen. Kom hoger 
met me, hoger dan ooit tevoren, en ik zal je dingen 
laten zien waar je geen weet van hebt.

Oh, Mijn kinderen, ik verlang ernaar je alle rijkdom 
van Mijn koninkrijk te geven in deze tijd, maar ik 
kan dan niet als je zelfs geen tijd voor Me maakt in 
jullie drukke levens.

"My People, you are coming into a time of many 
dangers. Dangers will lurk all around you and many 
of them will be unseen to the human eye. For this 
reason I have been calling many of you to come into 
a place of more intimacy with Me. I desire to shield 
you under the protection of My mighty wings but 
many of you have been too busy for Me."

"Later, Lord, you keep saying. What you do not 
know is that for many of you, later will never come 
for calamity shall strike and you will be unprepared, 
so busy are you with the things of the world."

"I speak this warning to you now - If you do not 
make time for Me now, I will not be able to protect 
you from what is coming. You are worried about 
many things, but I desire you to cast your cares on 
Me - let Me carry your burdens, My Child. You need 
only be mindful of spending time with Me, of 
seeking My Face, and all the other things you need 
will fall into place."

"Do you not see? Do you not know? The time of the 
end has come and My Bride is not prepared! Many of
you have not yet learned how to seek My Face, how 
to hear My Voice and you are not ready for what is 
about to happen in the earth."

"Disasters - great disasters of a magnitude you cannot
even comprehend are coming and many of My 
People discern not the times in their spirits!"

"Delve deeper into My Word - deeper than ever 
before - and I shall reveal to you the treasures of 
knowledge I have hidden there for these last days. 
Come higher with Me - higher than ever before, and I
will reveal to you the things you know not of!"

"Oh My Children, I long to give you all the riches of 
My Kingdom in this time but I cannot if you will not 
even make room for Me in your busy lives!"

"Come to Me! Call on My Name and cry out for 



Kom bij me! Roep Mijn naam aan en roep het uit 
naar meer van Mij, en ik zal je graag antwoorden en 
je vullen met Mijn geest. Wacht niet langer, de tijd 
van het einde is dicht bij.

more of Me and I shall gladly answer and fill you 
with My Spirit. Do not wait any longer. The time of 
the end is near!"

Ps. 91:4: He shall cover thee with his feathers, and under
his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and
buckler.

1 Peter 5:7: Casting all your care upon him; for he careth
for you.

Is. 45:3: And I will give thee the treasures of darkness, 
and hidden riches of secret places, that thou mayest know 
that I, the LORD, which call thee by thy name, am the 
God of Israel. 
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