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Vernederd Demeaned
Mijn mensen zullen in de komende tijden worden 
vernederd. Zoals de wereld Mij haat, zal ze jou haten.
Mijn mensen worden beschuldigd van wat er mis 
gaat in de wereld, toch hen jij daar niet de hand in 
gehad.

Weet dat deze dingen gaan komen, Mijn kinderen, en
verbaas je niet als het begint, want het komt al snel. 
Inderdaad, je hebt de tekenen al gezien.

Velen van jullie leven een afgeschermd leven omdat 
je wandelt over Mijn wegen. Verheug je, Mijn 
kinderen, want jullie zijn van Mij, mijn 
uitverkorenen! Dat is waarom je niet past in de 
wereld waarin je nu moet leven. Zoek niet naar 
acceptatie van de wereld, want je moet niet zijn zoals
zij die afstevenen op de verdoemenis.

Ik wil niet dat er iemand om komt, maar velen 
ondergaan dit. Ze kiezen de verdoemenis voor 
zichzelf.

O, zagen zij maar het goede leven wat ik hen 
aanbied! (Zijn stem verraad hier veel verdriet!)

Het leven wat ik voor hen kocht en betaalde met 
Mijn eigen bloed!

Kies deze dag wie je dienen wil. Zij die Mij hebben 
gekozen zullen zich voor altijd verheugen in mijn 
heilige aanwezigheid.

My people shall be demeaned in times to come. As 
the world hated Me, it shall also hate you. My people
will be blamed for what ails the world, though it is 
not of your making.

Know this is coming, My children, and do not think 
it strange as it begins, for it is coming soon. Indeed, 
you have seen the signs already.

Many of you live lives of isolation even now because
you walk in My ways. Rejoice, My children, for you 
are My own My chosen ones! That is why you do not
fit in the world in which you must live for  now. Do 
not wish for the world’s acceptance, for you are not 
to be like those headed for damnation.

I desire none would perish, but many will. They are 
choosing damnation for themselves. 

Oh, that they would see and taste the good life I offer
them!(I heard so much grief in His voice here!)

The life I have purchased for them with My own 
blood!

Choose you this day whom you will serve. Those 
who have chosen Me shall rejoice forevermore, and 
live in My Holy Presence.


