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Ontsnapping Escape
Vecht om te ontsnappen aan de strikken van de 
duivel, Mijn kind, want hij wil dat je nooit los komt 
uit zijn grip. Maar Ik heb je echt alles gegeven wat je
nodig hebt om vrij te komen, maar je hebt zijn leugen
geloofd dat je niet kunt ontsnappen aan je zonden.

Verwerp zijn leugen en weer vrij!

Er zijn grote beloningen voor hen die overwinnen. 
Overwin het kwaad en heb geen vertrouwelijke 
omgang meer met hen die aan de zonde verknocht 
zijn. 

 Te veel van Mijn kinderen tollereren de zonde in hun
huizen, in hun ogen en in hun oren (Dagbladen, 
radio, TV) en denken dat het wel kan, (iedereen doet 
het toch?) Maar een compromis met de vijand van je 
ziel komt met een (hoge) prijs.

Opm: Toen Hij het laatste deel uitsprak, toen zag ik 
televisie, geweld, muziek met vervloeking erin. Ik 
zag zwermen demonen een huis binnen gaan waar 
deze dingen aanwezig waren.

Weer vurig boor Mij, niet lauw, zodat je beloning 
volledig mag zijn.

1-Kor.10 [12] Daarom, wie meent te staan, moet 
oppassen dat hij niet valt. [13] U hebt nog geen 
enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat 
overschrijdt. God is getrouw: Hij zal niet toelaten 
dat u boven uw krachten beproefd wordt. Mét de 
beproeving bepaalt Hij ook de uitkomst, zodat u haar
kunt doorstaan.

Op.3 [15] Ik ken uw daden: u bent noch koud noch 
heet. Was u maar koud of heet! [16] Omdat u lauw 
bent en heet noch koud, zal Ik u uitbraken uit mijn 
mond. [17] U zegt: Ik ben rijk, want ik heb mij 
verrijkt en heb nergens gebrek aan, maar u beseft 
niet dat u meer dan allen ellendig bent, erbarmelijk, 
arm, blind en naakt. [18] Volg mijn raad op en koop 
van Mij goud, in vuur gelouterd, om rijk te worden, 
en witte kleren om aan te trekken en de schande van 
uw naaktheid te bedekken, en zalf om op uw ogen te 

Fight to escape the snares of the devil, My child, for 
he desires you never leave his grasp. I have truly 
given you all you need to get free, but you have 
believed his lie you cannot escape from your sin.

Rebuke his lie and be free!

There are great rewards for those who overcome. 
Overcome evil and do not associate with its likeness 
again.

Too many of My children allow evil into their homes 
– into their eyes and ears, and think little of it, but 
there is a price for compromise with the enemy of 
your soul. 

NOTE: When He spoke this last part, I saw television
violence and music with cursing in it, and I saw huge
groups of demons coming into a home with both of 
these.

Be hot or cold, not lukewarm, that your rewards may 
be full.

1 Corinthians 10:13: There hath no temptation taken
you but such as is common to man: but God is 
faithful, who will not suffer you to be tempted above 
that ye are able; but will with the temptation also 
make a way to escape, that ye may be able to bear it.

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

Revelation 3:16: So then because thou art lukewarm,
and neither cold nor hot, I will spue thee out of my 
mouth.

James 4:7: Submit yourselves therefore to God. 
Resist the devil, and he will flee from you.



strijken, zodat u weer ziet.
Zie ook: http://christelijke-
antwoorden.nl/download/pBhqrtMqrv8_collection.ht
ml 
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