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Onbekend terrein Unfamiliar Ground
Velen van jullie zijn op onbekend terrein terecht 
gekomen en verlangen ernaar te begrijpen wat zich 
voltrekt. Ik heb enkele van mijn mensen uitgekozen 
voor bijzondere taken in de eindtijd, en je training 
voor deze tijd begint.

Training is niet altijd leuk en de vijand zal proberen 
om je af te schrikken door je omstandigheden, maar 
ik verlang ernaar dat Mijn mensen hun geloof in Mij 
bewijzen door te weigeren bang te worden en Mij 
vasthoudend volgen en mijn opdrachten 
gehoorzamen in alle dingen.
(Ik zag een beeld van financiële en emotionele 
training, zeer diepgaande training)

Je zal in deze tijd worden verleid om je te wenden tot
methoden die niet van Mij zijn, Mijn kinderen, maar 
dit zal je verlossing slechts ophouden. Wandel 
openlijk op Mijn wegen, reageer in deze tijd van 
training zoals je weet dat Ik wil dat je reageert, en je 
zult de test snel doorstaan.

Verlies niet het zicht op de beloning, deze tijd zal niet
oneindig voortduren en ik wil dat je voortdurend veel
vrucht draagt zodat ik je genereus mag belonen. Ik 
ben bij je en Mijn Geest geeft het je all het nodige te 
doen wanneer ik je kracht geef.

Leun op Mij. Ik zal je helpen je last te dragen, je pijn 
en je verdriet.

En je zult grote vreugde kennen!

Many of you have entered into unfamiliar ground and
desire understanding of what is transpiring. I have 
chosen certain of My people for special end times 
purposes for My Kingdom, and your training is 
starting. 

Training is often uncomfortable and the enemy may 
try to frighten you with your circumstances, but I 
desire My people would evidence their strong faith in
Me by refusing to fear and continuing in My ways 
and obeying Me in all things. 

(I saw in the Spirit financial training, but also 
emotional training – very strong training) 

You will be tempted in these times to turn to methods
not of Me, My children, but this will only delay your 
deliverance. Walk only in My ways. Respond in this 
time of training as you know I want you to respond, 
and you will pass through it quickly. 

Do not lose sight of your prize – this time shall not 
last forever, and I desire you would continue to bear 
much fruit so I may reward you generously. I am 
with you and My Spirit enables you to do all things 
as I strengthen you. 

Lean on Me, I will help carry your burdens, your 
pain and your sorrows. 

And you shall know great joy! 
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