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Uit de schaduw Out of Obscurity
The Year of the Platform

Ik roep Mijn mensen  uit de schaduw in 2015. Zij van
jullie die een tijd in de schaduw verborgen gehouden 
zijn terwijl Ik je voorbereidde, maak je klaar om 
vooruit in het licht te gaan staan. Jou voorbereiding 
was nodig zodat je de strategieen van de vijand kunt 
weerstaan als je in de schijnwerpers komt te staan.

Bereid je hart voor, Mijn kinderen, want jullie levens 
staan op het punt om voor goed te veranderen. Ik zal 
je opheffen op nieuwe podia om mijn kinderen te 
onderwijzen en tot hen te preken, zodat allen klaar 
zullen zijn voor het einde van de tijd, de spoedige 
terugkomst van mijn kostbare Zoon Jezus. Jullie 
harten moeten Mij werkelijk behagen, en niet jezelf, 
want als dit begint, dan zul je aanbieddingen en 
uitnodigingen krijgen die niet geheel mijn wil zijn 
voor jou. Ik zal soms nee zeggen en je zult niet 
begrijpen waarom, maar Ik zie de motieven van 
iedere man zijn hart. Niet alles wat goed is, is Mijn 
wil, en niet alles wat slecht is gaat er tegenin. Mijn 
gedachten zijn hoger dan die van jou, Mijn wegen 
zijn eeuwig. Zet jezelf ertoe Mijn wil te volgen, 
ongeacht de prijs, ongeacht wat anderen zeggen, en 
je zult gered zijn. Je zult veilig zijn te midden van 
verschrikkingen die spoedig de aarde gaan 
overkomen. Veilig te midden van epidemieën, veilig 
te midden van elke storm, zodat je kunt doorgaan met
het doen van Mijn wil en Mijn Woord verspreid.

Zoals ik je al vertelde, niet alles is wat het lijkt. Veel 
van wat je ziet is niet wat je denkt dat het is, of 
waarom. Je hoeft je niet bezorgd te maken over deze 
dingen, vertrouw alleen op Mij, wandel in Mijn wil, 
en houd Mij voorop in je hart ten aller tijden. Ik zal 
je beschutten.

Nu al beginnen sommige van Mijn kinderen de 
tekenen te zien, Ik verplaats je naar de schijnwerpers.
Beweeg met mij mee, Mijn kinderen. Laat Mij het 
initiatief nemen, want ik alleen weet de weg, en waar
je geroepen bent op elk gegeven moment.

Je zult niet langer vrij zijn om te doen wat je graag 
doet. Je moet doen wat Ik wil als je de zalving en 

I am calling My people out of obscurity in 2015. 
Those of you who have been hidden for a time in 
darkness as I prepared you, get ready to step forth 
into the light! Your preparation was necessary, that 
you might be able to withstand the wiles of the 
enemy when you walk into the limelight. 

Prepare your hearts, My children, for your lives are 
about to change forever. I will raise you up on new 
platforms to teach and preach to My other children, 
that all may be made ready for the end of time, the 
soon coming return of My precious Son, Jesus. Your 
hearts must be truly to please Me, and not yourself, 
for when this begins, you shall receive offers and 
invitations that are not wholly My will for you. I will 
say no at times and you will not understand why, but 
I see the motives of every man’s heart. Not all that is 
good is My will, not all that is bad isn’t. My thoughts
are higher than yours, My ways more eternal. Set 
yourselves to follow My will, no matter the cost, no 
matter what others may say, and you shall be saved. 
You will be safe in the midst of the horrors that will 
soon visit the earth, safe in the midst of famine, safe 
in the midst of every storm, that you may continue 
doing My will, and spreading My Word.

As I have told you, all is not as it appears to be. 
Much of what you now see is not what you think it 
is, or why. You have no need to worry about these 
things, only trust in Me, walk in My will, and keep 
Me first in your heart at all times. I will shelter you.

Even now some of My children are starting to see the
signs I am moving you into the limelight. Flow with 
Me, My children. Let Me make the moves, for I 
alone know the way, and where You are called to be 
at any given time.

You shall  no longer be free to do as you wish, you 



heilige kracht wild behouden die ik over je uit giet. 
Je kunt niet meer gaan waar het boze zich ophoud. 
(ik zag een beeld van cafe's etc.) want Mijn  mensen 
moeten onverdeeld van geest zijn. (niet besluiteloos) 
en met een doel – wat is Mijn mensen te dienen en 
het doen van Mijn wil, niet die van jezelf.

Mijn mensen moeten een heilig leven leiden als ze 
me in deze kracht willen dienen, want mijn kracht 
stroomt niet met compromissen.

Jij moet deze dag kiezen wie je wild dienen, en kijk 
niet achterom. Voor je zijn werkelijk grote 
beloningen. Als je de verlangens van je vlees opoffert
en je wereldse dromen en Mij volgt.

2015 is het jaar van het podium.

Nu al bespeuren mijn mensen dat er verandering op 
komst is. En verandering zal komen voor mijn 
kinderen, verandering ten goede.

Dit zal het jaar van het podium zijn voor mijn 
mensen. Dit jaar zal ik een podium oprichten voor 
hen die zijn geroepen voor Mijn doelen. Ik heb 
sommige van jullie nu al een stem gegeven, maar nu 
zal ik je laten zien waar ik verlang dat je het 
gebruiken gaat. (Ik zag sommige schrijven, sommige 
spreken en sommige zingen)

Spreek stoutmoedig voor Mij, Mijn kinderen, want 
het einde is nu erg dicht bij en je tijd word korter en 
korter elke dag. Velen zijn nog verloren, op de weg 
naar de ondergang, en velen van wie zeggen van Mij 
de zijn, zijn het niet. Ik zal ze blijven waarschuwen 
door tekenen en wonderen, door Mijn andere 
kinderen, en door Mijn Woord, tot aan het einde.

(eerst begreep ik dit niet goed: Op dit moment zag ik 
tapijten die onder mensen uit gerukt werden. Het 
hoort bij wat hierna komt)

Het niveau waartoe ik elk van Mijn kinderen ophef 
hangt af van hoe trouw je jezelf hebt getoond, in 
Mijn Woord, in Mijn Koninkrijk, in je taken als 
christenen op aarde. Ik zal hen die zich niet eerlijk, 
ijverig, trouw en gelijkvormig aan Christes hebben 
getoond niet vooruit schuiven. Weet, Mijn kinderen, 
Ik beoordeel zowel het hart als de daden zelf. Beide 
moeten goed zijn.

Voor hen die geweigerd hebben mijn roeping te 
beantwoorden, wat je hebt zal je worden afgenomen, 
en worden gegeven aan iemand die het meer 
verdient. Mijn kinderen, als je van Mij houd, dan zul 

must do as I will if you wish to keep the anointing 
and holy power I pour out on you. No longer will you
be allowed to walk where evil abounds (in my spirit, 
I saw bars, etc.), for My people must be of one mind 
(not double-minded) and one purpose – that being to 
serve My people and do My will, not your own.

My people must live holy lives if they are to serve 
Me in this capacity, for My power does not flow with
compromise.

Choose you this day whom you will serve, and do 
not look back. Ahead of you are great rewards 
indeed, if you sacrifice the desires of your flesh and 
your worldly dreams and follow Me.

2015 Is the Year of the Platform

Already My people sense the change coming. And 
change is coming for My children. Good change.

This will be the year of the platform for My people. 
This is the year I will raise up a platform for those 
called to My purposes. I have given some of you a 
voice, now I will reveal where I desire you to use it. 
(I saw some writing, some speaking, some singing)

Speak boldly for Me, My children, for the end is very
near now and your time grows shorter by the day. 
Many are still lost, on the road to destruction, and 
many who claim to be Mine are not. I will continue 
to warn them through signs and wonders, through 
My other children, and through My Word, until the 
end.

(At this point, and I didn’t understand it right at that 
moment, I saw rugs being yanked out from under 
people – it goes with what is next).

The level I raise each of My children to this year 
depends on how faithful you have shown yourselves 
to be – in My Word, in My Kingdom work, in your 
duties as Christians in the earth. I will not promote 
those who have not shown themselves to be honest, 
diligent, faithful, and Christ-like in their dealings. 
Remember, My children, I judge the hearts as much 
as the actions themselves. Both must be right.

For those who have refused to answer My call, what 
you have shall be taken from you and given to one 
more deserving. My children, if you love Me, you 



je me gehoorzamen. Toch doen nog veel kinderen 
niet wat ik van hen vraag. De beloning zal gaan naar 
hen die wel gehoorzamen.

Ik kan niemand gebruiken die weigert zich voor te 
bereiden, en ik zal niemand gebruiken die niet 
gehoorzaamd.

Kies nu, wie wil je gehoorzamen? Mij of je vlees?

Spreuken 16:1-3
[1] Een mens overlegt in zijn hart,
maar het antwoord van de tong komt van de heer.
[2] Heel het gedrag van een mens kan in zijn eigen 
ogen rein zijn,
maar de heer toetst de geesten.
[3] Bied de heer je werken aan
en je plannen zullen slagen.

will obey Me. Yet many of My children still refuse to
do as I ask them. The rewards go to those who do 
obey.

I cannot use those who refuse to prepare and I will 
not use those who refuse to obey. 

Choose now – who will you obey? Me or your flesh?

Proverbs 16:1-3: 

1 The preparations of the heart in man, and the 
answer of the tongue, is from the Lord.

Video (Letterlijke tekst als hierboven in Eng.): http://youtu.be/bc1TJWQnkgI 

Audio opname (Eng.): http://youtu.be/7vveZhLTzqU 
Beluister van Min. 0:55 tot 14:00

http://youtu.be/7vveZhLTzqU
http://youtu.be/bc1TJWQnkgI

