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Vertrouwelijkheid met Mij Intimacy With Me
Nu is de tijd van grotere vertrouwelijkheid voor Mijn
mensen, met elkaar en met Mij, jullie Vader in de 
hemel.

Je moet bekend zijn met Mij en ik met jou zodat je 
mijn koninkrijk hier mag binnengaan. Ik wil niet dat 
ik op de dag van het oordeel tegen je zeggen moet: 
“Ga van Mij weg, ik heb je nooit gekend” (Mat 7:23)
want ik verlang naar vertrouwelijke omgang met 
ieder van jullie.

Als je me zoekt in gebed, en sommige in vasten, dan 
zal Ik Mijzelf doen kennen aan jou. Je zult je steeds 
meer gewaar worden van Mijn nabijheid. Het zal zo 
worden dat als je naar me uitroept, dat je voelt dat Ik 
dicht bij je ben. Ik zal je diep verborgen geheimen 
openbaren, zodat je uit kunt gaan en mijn verzoek 
kunt invullen.

Je leeft in een verloren en bezoedelde wereld, Mijn 
kinderen, maar niet ieder die in de wereld leeft is 
verloren. Je hebt voor de onbekeerde gebeden, 
inclusief voor vele van wie je houd en die Mij niet 
kennen.

Weet dit: Ik ben de redding van degene die je lief 
hebt al aan het redigeren.

Verheug je en blijf in de bres staan en bid voor hen 
die je lief hebt zodat je gaat zien dat zij gered 
worden!

Now is the time of increased intimacy of My people 
– with each other, and with Me, your Father in 
heaven.

You must know Me and I know you that you may 
enter in to My eternal home here. It is not My desire 
that any of you would hear “Depart from me, I never 
knew you,” on the Day of Judgment, for I desire to 
commune with all of you.

As you seek Me in prayer, and some in fastings, I 
shall make Myself known to you. You will begin to 
feel My presence around you more and more. It will 
come to be that, as you call out to Me, you will feel 
Me near you, and I will begin revealing the deep, 
hidden mysteries to you, that you may go forth and 
do My bidding. 

You live in a lost and tainted world, My precious 
children, but all who live in it shall not be lost. You 
have prayed for the unsaved, including many of those
you love who do not know Me.

Know this – I have already begun to orchestrate the 
salvation of those you love!

Rejoice and continue standing in the gap and praying
for those you love and you shall see them saved!
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