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Toenemend kwaad Evil Increasing
Mijn kinderen, het kwaad in jullie wereld neemt 
dagelijks toe. Er zullen tijden zijn dat je denkt dat de 
wereld krankzinnig geworden is. Dit is de tijd om 
dicht bij Me te komen. Bid tot me en vertel me wat je
het meeste zorgen baart. Kom dichterbij, zit stil en 
ontvang mijn troost en Mijn aanwezigheid voor jullie
zielen. Op deze manier zul je behouden blijven door 
verontrustende tijden.

Weet dit: Zij die de wraak toekomen kunnen 
onmogelijk ontsnappen, ongeacht waar ze heen 
vluchten, maar Mijn kinderen komt de wraak niet 
toe. Je gaat door de beproevingen en ziekten, maar 
Mijn vrede en Mijn kracht zullen je dragen en daarna
komt het eeuwige leven en het eeuwige geluk.

Voor nu, zoek Mijn aangezicht, en in de wereld, 
overwin het kwade met het goede.

My children, the evil in your world is increasing 
daily. There will be times when it seems to you the 
world has gone mad. These are the times for you to 
draw near to Me. Pray to Me and tell Me what 
concerns you most. Draw near, sit quietly and receive
My comfort and My presence for your souls. In this 
way, you will be sustained through troubling times.

Know this: Those appointed to wrath cannot escape 
no matter where they run, but My children are not 
appointed to wrath. You will go through tribulations 
and afflictions, but My peace and My power will 
carry you, and then to eternal life and pleasures 
forevermore.

For now, seek My face, and in the world, overcome 
evil with good.

Revelation 15:1 And I saw another sign in heaven, great 
and marvellous, seven angels having the seven last 
plagues; for in them is filled up the wrath of God.

John 3:36 He that believeth on the Son hath everlasting 
life: and he that believeth not the Son shall not see life; 
but the wrath of God abideth on him.

Matthew 24:20-22
20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither
on the sabbath day: 21 For then shall be great 
tribulation, such as was not since the beginning of the 
world to this time, no, nor ever shall be. 22 And except 
those days should be shortened, there should no flesh be 
saved: but for the elect's sake those days shall be 
shortened.

John 16:33 These things I have spoken unto you, that in 
me ye might have peace. In the world ye shall have 
tribulation: but be of good cheer; I have overcome the 
world.

Revelation 2:10 10 Fear none of those things which thou 
shalt suffer: behold, the devil shall cast some of you into 
prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation 
ten days: be thou faithful unto death, and I will give thee 
a crown of life.

Romans 12:20-21



20 Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, 
give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of 
fire on his head.
21 Be not overcome of evil, but overcome evil with good.
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Belangrijk:
Het is belangrijk om te weten dat pijn en ziekte niet absoluut zijn. De last die je werkelijk draagt zal heel 
verschillend zijn en afhangen van hoezeer je de Heer vertrouwt! Pijn en onrust kunnen worden weggenomen.
Zie in dit verband de documentaire “Perpetua” die regelmatig bij Family 7 word uitgezonden. Hier word een 
tijd van beproevingen in beeld gebracht en als je jezelf er voor open stelt dan zie je dat Perpetua wel vrees 
kent maar nauwelijks pijn ervaart als ze door haar beproeving heen gaat. Weet dat de Heer je leiden wil, waar
je ook gaan moet.

Realiseer je dat de dood voor een christen betekend dat je naar de Vader gaat. Soms zijn we bang voor de 
dood van ons vleselijke lichaam alsof naar de Vader gaan het ergste is wat ons overkomen kan. Denk daar 
eens over na. Hoezeer ben jij nog gebonden aan deze wereld? Heeft deze wereld en haar "wijsheid" meer 
invloed op je dan Gods woord? Wees niet bang voor de dood, maar ga er ook niet naar op zoek. Wandel 
nederig met jou Heer en Schepper en laat je leiden.
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