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Een tijd van vele
beproevingen

A Time of Many Troubles

Er komt een tijd van vele beproevingen voor mijn
mensen.

Dit zal een tijd zijn waarin veel op aarde geschud zal
worden, van naties die veranderen in drastische 
verhoudingen, van veel angst door heel de wereld.

Je doet er goed aan jezelf voor te bereiden door 
geworteld te zijn in mijn woord. Door in alles wat je
doet mijn woord te volgen, zal je beschermd zijn. 
Maar wee degene die Mij negeren of Mij afwijzen in
die tijd, want hun weg zal bezaaid zijn met onheil en
gebrek.

De manier waarop ik de landen verander zal Mijn
naam verhogen. Velen zullen zich in hun nood tot
Mij bekeren en weten dat ik de Heer ben.

Wees niet bang, Mijn kinderen, want ik bewaar je
veilig in de palm van mijn hand.

Daniël 12
[1] In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om
de kinderen van uw volk te beschermen. Want het zal
een tijd van nood zijn, zoals er eerder nog geen is 
voorgekomen zolang er volken bestaan. Maar al 
degenen van uw volk die in het boek staan 
opgetekend, zullen in die tijd worden gered

A time of many troubles is coming for My people.

This shall be a time of much shaking in the earth, of 
nations changing in historical proportions, of much 
fear throughout the world.

You are wise who prepare by rooting yourselves in 
My Word. By following My Word in all you do, you 
shall be protected. But woe unto those who ignore 
Me or refuse Me in that time, for their way shall be 
fraught with evil and lack.

The ways I am changing nations shall bring much 
glory to Me. Many will turn to Me in their distress 
and know that I AM Lord.

Do not fear, My children, for you I hold safe in the 
palm of My Hand.

Daniel 12:1
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