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Mijn bruid is onverschillig
naar Mij

My Bride is Indifferent to Me
(Vision of the Filthy Bride)

Recent zei de Heer dat ik de bruid moest bestuderen. 
Ik was de schrift aan het lezen vanaf Jeremia en ik 
was er net twee regels in toen Hij mij het bericht gaf 
wat hierna volgt, waaraan Hij de dagen daarna nog 
toevoegde.

Jeremia 33:11 de stem van de vreugde, de stem van 
de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem 
van de bruid, de stem van hen die zeggen: Loof de 
HEERE van de legermachten, want de HEERE is 
goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, en 
de stem van hen die in het huis van de HEERE een 
lofoffer brengen. Ik zal namelijk een omkeer brengen 
in de gevangenschap van het land, zodat het weer 
wordt als vroeger, zegt de HEERE.

Kan een bruid aan iets anders denken dan aan haar 
bruidegom? Maar jij denkt aan vele dingen waarin ik 
niet ben zegt de Heer.

Waar zijn zij die Mij toegewijd zijn, Mijn 
afgezonderde die hongeren naar Mijn aanwezigheid? 
(Ik voelde een diepe droefheid en rouw) Waar zijn zij
die verlangen naar, en uitkijken naar Mijn terugkeer?

Waar is de aanbidding voor Mijn heilige naam? Waar
zijn Mijn aanbidders? Waarom zingen ze 
aanbiddingsliederen naar de wereld en niet naar Mij? 
(Een groot verdriet in zijn stem)

Waarom, na alles wat ik voor jou deed, jaag je andere
goden na, andere minnaars? Waarom buig je voor de 
meningen en verlangens van de mensen om je heen 
en buig je niet voor Mij?

Ben ik jou verhoging niet waardig? Jouw 
aanbidding? Jouw toewijding? Is er geen eer die Mijn
heilige naam toekomt?

Toen ik begon te bidden over wat Hij zei, liet de Heer
me een visioen zien van een met vlekken bedekte 
vieze bruid. Ze zag en als afval uit, niet mooi en 
deugdzaam zoals je zou verwachten bij een bruid. Ze 
stopte steeds tijdens haar weg, overal waar ze ging, 

Recently, the Lord told me to study the Bride. I was 
reading a scripture from Jeremiah and I was two lines
into it when He began giving me the message that 
followed, which He added to over the days that 
followed.

Jeremiah 33:11: The voice of joy, and the voice of 
gladness, the voice of the bridegroom, and the voice 
of the bride, the voice of them that shall say, Praise 
the LORD of hosts: for the LORD is good; for his 
mercy endureth for ever: and of them that shall bring
the sacrifice of praise into the house of the LORD. 
For I will cause to return the captivity of the land, as
at the first, saith the LORD.
  

Can the bride think of anything but her groom? Yet 
you think of many things that do not include Me, 
saith the Lord.

Where are My devoted ones, My set-apart ones who 
hunger for My presence? (I felt deep sadness and 
grief) Where are those who long after and watch for 
My return?

Where is the worship due My holy name? Where are 
My worshipers? Why do they sing songs of praise to 
the world and not to Me? (terrible grief in His voice)

Why, after all I do for you, do you chase after other 
gods, other lovers? Why is it you will bow to the 
opinions and desires of those around you and not 
bow before Me?

Am I not worthy of your praise? Your worship? Your 
devotion? Is there not honor due My holy name?

As I began to pray about what He was saying, the 
Lord showed me a vision of a stain covered, filthy 
bride. She was trashy looking, not beautiful and 
virtuous looking like you expect a bride to be. She 
would stop along the way to wherever she was going,



afgeleid door de kleinste dingen en er hard om 
lachend. Jezus kwam langs haar en ze merkte niet 
eens zijn door verdriet getekend gezicht, het was 
zelfs of ze Hem helemaal niet zag.

Je ziet de vieze me vlekken besmeurde staat van 
Mijn bruid, bevlekt met het vuil van de wereld om 
haar heen. Ik verlang dat Mijn bruid aan Mijn zijde 
komt, maar ze draalt in de wereld. (Ik voelde dat de 
Heer enige boosheid had over de ontrouw van Zijn 
bruid)

Mijn bruid is onverschillig voor Mij.

In een tijd die snel komt, zal ze zich het gewicht van 
haar vergissing realiseren. Ze zal me zoeken en het 
naar Mijn uitschreeuwen in haar nood. Dan zal ze me
haar laten wassen in het schone water van Mijn 
woord. Pas dan zal ze de grote noodzaak van Mij 
zien. Want nu is ze tevreden met de liefde voor de 
wereld, maar dan zal ze naar Mij verlangen, ze zal 
naar Mijn aanwezigheid verlangen. Ze zal het 
verlangen om de veiligheid van Mijn liefde te voelen 
en dan ze zal Mij werkelijk zoeken.

Hoezeer Ik naar jou verlang, Mijn bruid! Hoezeer ik 
verlang je dicht bij Me de houden, veilig voor alles 
wat komt, maar je wilde het niet.

Zij die Mij oprecht zoeken zullen Me vinden. Zij die 
nog wachten, zullen grote nood kennen, want velen 
zullen omkomen in een korte tijd.

Als er niets meer over is om je aan vast te houden 
dan Mijn woord, dan zal ze bij me komen. Mijn bruid
verblijft in de wereld, Niet met Mij, waar ik haar had 
willen zien. In Mij zal ze veiligheid vinden. In Mij 
zal ze in al haar noden voorzien worden door Mijn 
oneindige voorraad. In Mij kan ze redding vinden, 
Maar haar ogen zijn op een ander, op de wereld, en 
ze word vervuild door te staren naar de slechtheid en 
corruptie. (Ik dacht eraan hoe het staren naar 
wereldse TV programma's en films en nieuws 
rapportages dit aan ons doen. Het vult onze 
gedachten met moord en corruptie en houd onze 
gedachten bij Hem en Zijn woord vandaan)

Kom uit de wereld, Mijn geliefde. Ren naar Mij en 
wees veilig in Mijn armen! Ren naar Mij waar ik je 
kan beschermen tegen wat komt.

Mijn bruid moet zich gereed maken voor Mijn 
terugkeer. Ze moet zichzelf schoonwassen in Mijn 
heilige woord, ze moet zich afkeren van de wegen 
van de wereld en zich vasthouden aan Mij.

distracted by the least little thing, and laugh loudly at
it. Jesus passed by her and she didn't even notice the 
grief stricken look on His face. It was as if she didn't 
even see Him.

You see the dirty, stained condition of My bride. She 
is stained with the filth of the world around her. I 
desire for My bride to come aside with Me, but she 
tarries in the world instead. (I sensed the Lord had 
some anger at the bride's unfaithfulness)

My bride is indifferent to Me.

In soon times to come, she shall realize the gravity of
the err of her ways. She will seek Me and cry out for 
Me in her distress - then she will let Me wash her 
clean in the water of My holy word.
Only then will she truly see her great need of Me. For
now she is content with her lover the world, but then 
she shall long for Me, she shall long for My 
presence. She will long to feel the security of My 
love and she will truly seek Me then.

How I long for you, My bride! How I long to hold 
you near Me, safe from all that is coming, but you 
would not.

Those who seek Me early shall find Me. Those who 
wait shall know great distress, for many shall perish 
in a short amount of time.

When there is nothing left for her to cling to but My 
word, then will she enter in with Me. My bride 
abides in the world, not in Me, where I desire she 
would be found. In Me she will find safety. In Me she
will find all her needs met in My endless supply. In 
Me she can take refuge, but her eyes are on another, 
on the world, and she is polluted with gazing at evil 
and corruption. (I thought of how gazing at worldly 
television programs and movies and news reports 
does this to us - it fills our minds with murder and 
corruption and keeps our mind off of Him and His 
word)

 
Come out of the world, My beloved. Run to Me and 
be safe in My arms! Run to Me where I can protect 
you from what is coming.

My bride must ready herself for My return. She must 
wash herself clean in My holy word. She must turn 
away from the ways of this world and cling to Me.



Opm: Ik vroeg de Heer waarom Hij eerst zei dat Hij 
de bruid zou wassen, en daarna zei Hij dat zei zich 
moest wassen. Hij liet me zien dat het in beide 
gevallen Hij is die haar wast. Sommigen zullen zich 
nu onderwerpen en gaan zich reinigen door het water
van Zijn woord. Sommigen komen later naar Hem in 
wanhoop en worden gereinigd als Hij hen leid in zijn 
Woord en hen wast. In beide gevallen is het Zijn 
kracht en Zijn woord dat het schoonwassen teweeg 
brengt. Wij doe het onderwerpen, we worden 
gewillig om veranderd te worden door de waarheid 
van Zijn woord.

NOTE: I asked the Lord why He said at first He 
would wash the bride and then He said she must 
wash herself and He showed me it is Him washing 
her through His word either way. Some of the bride 
will submit now and begin to clean herself up 
through the water of His word. Some will come to 
Him later in desperation and be cleansed as He leads 
them into His word and washes them. Either way, it 
is His power and His word that does the washing. We
do the submitting - we submit by being willing to 
change and be changed by the truth of His word.

Prov. 8:17: I love them that love me; and those that seek 
me early shall find me.

Jer. 3:1: They say, If a man put away his wife, and she go 
from him, and become another man's, shall he return unto
her again? shall not that land be greatly polluted? but 
thou hast played the harlot with many lovers; yet return 
again to me, saith the LORD.

Jer. 29:13: And ye shall seek me, and find me, when ye 
shall search for me with all your heart.
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