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Afhankelijkheid Dependence
Ik ben ermee begonnen de verborgen mysteriën te 
openbaren aan mijn mensen zodat je de laatste dagen 
door zult komen terwijl je uitkijkt naar de aanstaande
komst van Mijn Zoon. Zij die Mij werkelijk zoeken 
gaan ook antwoorden krijgen. Mijn mensen, 
mysteriën geopenbaard in een tijd van nood zullen je 
in staat stellen heldhaftige dingen te doen waarop je 
nooit durfde te hopen.

Het hele plaatje word pas duidelijk zodra het laatste 
stukje van de puzzel is toegevoegd.

Wees waakzaam Mijn kinderen, want de slechtheid 
in het verborgene is overal om je heen aanwezig. De 
vijand van jou ziel heeft vallen voor je uitgezet, hij 
hoopt je weg te lokken van Mij.

Het zal veel van je energie kosten om je geloof stevig
vast te houden, terwijl de wereld een voortdurende 
kracht is die je van Mij tracht te scheiden. Maar als je
steeds met Mij wandelt,

(Ik kreeg hierbij een beeld van onverdeelde toewijding,
niet in verdeelde gedachten, deels gelovige en deels 
doen alsof je het niet bent, zoals het je uitkomt. Nee 
dien Hem op ELK moment)

dan zal Ik je in deze donkere tijden redden door je 
bovennatuurlijke kracht te geven zodat je iedere 
situatie door kunt komen. Wat een machtige daden 
zul je doen om Mijn naam op te heffen.

Als je maar vast houd aan je geloof, je moet meer 
van Mij houden dan van je leven(1). Meer dan van de 
wereld waarin je leeft. Meer dan van iets of iemand 
in de wereld waarin je leeft.

Wees slechts afhankelijk van Mij en Mij alleen.

I have begun to reveal hidden mysteries to My 
people that will enable you to traverse these last days
as you await My Son’s soon return. Those who truly 
seek Me shall be given answers – secrets revealed in 
time of need that shall allow you to accomplish feats 
you never hoped to see, My people.

The whole picture becomes clear only when the last 
piece of the puzzle is added.

Be vigilant, My precious children, for evil abounds 
around you that you cannot see. The enemy of your 
souls has set traps for you, hoping and planning to 
lure you away from your faith in Me.

Much of your energy in times coming will be spent 
holding tight to your beliefs as the world tries to 
separate you from your faith in Me, but if you will 
walk with Me at all times in all ways (I saw in the 
spirit that He meant with singleness of purpose, not 
being double-minded, partially a believer and 
partially act like you’re not if it benefits you, but 
serve Him at ALL times)  I shall rescue you in those 
dark times by giving you My supernatural strength 
and power to overcome in every situation.
What mighty works you shall do to glorify My 
Name!

If only you will hold tight to your faith – you must 
love Me more than your life. More than the world in 
which you live. More than anyone or anything in the 
world in which you live.

Yours dependence should be on Me alone.

(1) Dit kun je alleen als je weet wie de Heer is, als je Hem persoonlijk kent en op Hem durft te vertrouwen. 
Geloven = vertrouwen op, geloof is geen vaag gevoel!
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