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De haat zal veelvuldig zijn Hatred Abounds
De haat zal veelvuldig zijn in de wereld om jullie 
heen, Mijn kinderen, maar zoiets verlang Ik niet. Ik 
ben liefde, en alles wat ik doe is uit liefde.

Steeds als je haat ontmoet, tracht het dan te 
overwinnen met goedheid in je hart en laat geen 
wortel van bitterheid opgroeien wanneer de haat aan 
jou gericht lijkt, want binnenkort zal er meer haat dan
liefde zijn in de wereld om je heen. Doe je dit niet 
dan zal de haat je overrompelen. Oefen jezelf hierin.

Het is Mijn verlangen dat je jezelf afwend van de 
invloeden van de wereld en je op Mij richt, zodat je 
hart zuivel zal zijn. Je kunt niet bevriend zijn met de 
wereld en ook een zuiver hart hebben voor Mij. Weet
dit: Toch zullen velen van jullie zich blijven hechten 
aan werelds vermaak.

Wees voorzichtig dat je niet onbewust afgoden in je 
leven toelaat. Ik verlang er naar jou eerste liefde te 
zijn, zoals ik jou lief heb.

Romeinen 12:21:Laat u niet overwinnen door het 
kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Hatred abounds in the world around you, My 
children, but it is not My desire that it does. I AM 
love, and all I do comes from love.

Whenever you encounter hate, endeavor to overcome
it with good in your heart. Do not let any root of 
bitterness spring up if the hate seems directed at you, 
for soon there will be far more hate than love in the 
world around you, and it will otherwise overtake you.
Practice this.

It is My desire you would turn aside to Me and come 
out of worldly influences that your heart may be 
pure. You cannot befriend the world and also have a 
pure heart for Me. You know this, yet many of you 
desire to keep your worldly pleasures.

Be careful that idols do not slip in unawares. I desire 
to be your first love, as you are Mine.

Romans 12:21: Be not overcome of evil, but 
overcome evil with good.


