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De reis naar huis The Journey Home
De dood zal een tijd regeren op aarde Mijn mensen. 
Velen van Mijn kinderen zullen niet goed begrijpen 
wat er gebeurd, maar zij die bestuderen  en zich 
waardig tonen in Mijn woord, zij zullen veel van wat 
komt weten. Want ik zal het hen openbaren door mijn
heilige geest.

Zij van deze wereld vrezen de dood, want dat is het 
einde van het wereldse vermaak, maar voor Mijn 
mensen, is het 't begin van een nieuw leven met Mij. 
Eeuwig leven, een leven zonder verdriet of arbeid 
voor Mijn kinderen, waar jullie allen genieten van de 
vele grote schatten die ik voor jullie in je nieuwe 
woningen heb gebracht! Voor mijn kinderen is een 
aardse dood slechts het afsluiten van de deur van 
verdriet, wanneer ze beginnen aan hun reis naar huis.

Houd je stevig vast aan Mij, Mijn kinderen. Vrees de 
dood niet, noch de reis, want Ik ben steeds bij je, 
altijd!

Death shall reign in the earth for a time, My people. 
Many of My children will not fully understand what 
is happening, but those who study to show 
themselves approved in My Word shall know much 
of what is coming. For I shall reveal it to them 
through My Holy Spirit.

Those of the world fear death for it is the end of 
worldly pleasures, but for My people, it is the 
beginning of new life with Me. Eternal life – a life of
no sorrows or labor for My children where you shall 
enjoy all the many great treasures I have laid up for 
you in your new homes! For My children, earthly 
death is just the closing of the door of sorrow as they 
begin their journeys home.

Hold tight to Me, My children. Fear not death, nor 
the journey, for I am with you always!
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