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Het oordeel staat vast Judgment Is Set
In deze dagen worden vele zaken beslecht in de natie 
Amerika. Wees niet verbaasd, Mijn kinderen, als je 
kwaadaardige leiders ziet op de tronen van een 
kwaadaardige natie.

Als een natie (land) zich afkeert van Mijn wegen en 
weigert Mij te eren, dan zal het afvallig worden door 
de lust van haar inwoners, de vernietiging is dan 
onvermijdelijk.

Er is in deze dagen nauwelijks enig berouw in 
Amerika zodat ik het genade kon tonen. De tijd is 
vastgesteld voor de veroordeling en ze nadert snel. 
Sommige van jullie zullen bij Mij thuis komen 
gedurende deze oordelen, maar ik zal jullie snel 
opnemen, wees dus niet bang Mijn kleine kinderen.

Jullie zijn Mij kostbaar, en Ik zal hen die mijn wegen 
bewandelen zeker veel genade betonen.

Nu is de tijd dat naties geoordeeld worden 
overeenkomstig Mijn woord. Zij die mij het meest 
gelijk zijn zullen het minste lijden, maar allen 
worden geoordeeld zodat de schrift vervuld zal 
worden.

Mijn kinderen, ik verlang dat je jullie tijd besteed in 
waakzaamheid en gebed, getuigend tot hen in je 
omgeving. Want de tijd van het oordeel komt dichter 
bij met elke dag en ze zal je onverwacht overvallen.

Laat me je niet in slaap aantreffen, Mijn kinderen, 
maar wakker in Mijn machtige oogst. Werk zolang 
het nog dag is!

Today many matters will be settled in the nation of 
America. Do not think it strange, My children, when 
you see evil rulers on the thrones of an evil nation.

When a nation turns from My ways and refuses to 
honor Me, it is led astray by the lusts of its people 
and destruction always follows.

There is little repentance in America today that 
would allow Me to show it mercy. The time has been 
set for judgment and it quickly approaches. Some of 
you will be coming home to Me in these judgments, 
but I shall gather you quickly, so do not fear, My 
little ones.

You are very precious to Me and I shall show those 
of you who do walk in My ways much mercy indeed.

Now is the time nations will be judged according to 
My Word. Those most like Me will suffer least, but 
all must be judged so that scripture is fulfilled.

I desire My children would spend their time in prayer
and watching, and witnessing to all those around you,
for the time of My judgments grows nearer with each
day and will come suddenly upon you.

Do not be found sleeping, My children, but awake, in
My mighty harvest. Work while it is still day!
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Verwijzingen:

Jeremia 8, [5] Waarom blijft dit volk dan afvallig, waarom blijft Jeruzalem ontrouw? Ze volharden in het 
bedrog en weigeren zich te bekeren.  [6] Ik heb goed naar hen geluisterd, maar ze spreken onwaarheid. 
Niemand heeft berouw over zijn misdaden en niemand zegt: ‘Wat heb ik gedaan?’ Iedereen holt maar door 
als een paard dat zich in de strijd stort.

Maleachie 3, [13] Uw woorden ergeren Mij, zegt de heer. U vraagt: ‘Wat was er in onze gesprekken dan 
tegen U gericht?’  [14] U hebt gezegd: ‘Het is zinloos God te dienen. Wat winnen wij ermee, dat wij zijn 
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geboden onderhouden en voor de heer van de machten in boetekleren lopen?  [15] Het is immers zo, dat wij 
degenen die God trotseren gelukkig prijzen; degenen die kwaad doen gaat het voor de wind en degenen die 
God op de proef stellen brengen het er goed af.’  [16] Toen spraken degenen die de heer vrezen met elkaar. 
En de heer heeft geluisterd en het gehoord. En voor zijn aangezicht werd een gedenkschrift opgesteld 
aangaande hen die de heer vrezen, hen die zijn naam eerbiedigen.  [17] Zij zullen mijn eigendom zijn – zegt 
de heer van de machten – op de dag die Ik ga maken. Dan zal Ik hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart, 
wanneer die hem dient.  [18] Dan zult u opnieuw het verschil zien tussen de rechtvaardige en de boosdoener, 
tussen degene die God dient en degene die Hem niet dient. [19] Want weet wel: hij gaat komen, de dag die 
zal branden als een oven. Al degenen die God trotseren en al degenen die kwaad doen, zij worden kaf. De 
dag die gaat komen steekt hen in brand – zegt de heer van de machten – de dag die wortel noch tak van hen 
overlaat. [20] Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar 
vleugels genezing brengt.

Lucas 21, [34] Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap en door de zorgen van het 
leven, en dat die dag u niet plotseling overvalt [35] als een klapnet. Want hij zal komen over alle bewoners 
van heel de aarde. [36] Blijf te allen tijde waakzaam en bid dat u de kracht zult hebben om te ontkomen aan 
alles wat er gaat gebeuren en rechtop te staan voor de Mensenzoon.’


