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Openbaring aan de
heidenen

Epiphany

Ik verlang ernaar genade te tonen aan Mijn kinderen 
door openbaring. Ik verlang dat Mijn kinderen, met 
de verlorenen die ze kennen, delen wat ze gezien en 
geleerd hebben over Mij, want velen van de 
verlorenen gaan hun leven verliezen in de komende 
jaren en ik verlang het hen te redden.

Mijn kinderen, kijk omhoog en zie, want je zult nu 
op goddelijke wijze benaderd worden en openbaring 
krijgen welke de hoeksteen word van sommige van je
bedieningen. Sommige van jullie roep ik uit je 
wereldse werk (baan), maar laat deze banden niet los 
voordat ik je dit (persoonlijk) vertel.

Je hebt werk te doen voor Mij in deze laatste dagen. 
Sommige van jullie schrijven boeken, sommige 
zingen mooie liederen, sommige heb ik geroepen 
voor een bediening van preken, genezing en 
bevrijding.

Het podium word opgesteld en binnenkort gaan jullie
het podium op.

Zorg ervoor dat de zonde uit je leven gebannen word,
NU! Zorg ervoor dat als ik naar je toe kom, dat ik je 
vind, biddend en studerende in Mijn woord.

Je tijd is gekomen.

2-Pertus 2
[11] Geliefden,ik vraag u als vreemdelingen en ballingen 
niet toe te geven aan zondige lusten die strijd voeren 
tegen de ziel. [12] Leid onder de heidenen een 
voorbeeldig leven; dan zullen zij die u nu als boosdoeners
belasteren, door uw goede werken tot inzicht komen en 
God verheerlijken, op de dag dat Hij komt rechtspreken.

I desire to grace My children with an epiphany. I 
desire My children would share what they have seen 
and learned of Me with the lost they know, for many 
of the lost will lose their lives in coming years and I 
desire to save them.

My children, look up and watch, for you will now 
begin experiencing divine revelation and visitations 
that will become the cornerstones of some of your 
ministries. I am calling some of you out of your 
earthly jobs, but do not sever those ties  (the jobs) 
until I tell you.

You have works to do for Me in these end times. 
Some of you will write books, some of you will sing 
great songs of worship, some of you I have called to 
ministries of preaching, healing and deliverance.

The stage is being set and you will soon walk out on 
the stage. 

Get the sin out of your lives NOW! Be found 
studying My holy Word and praying on the day of 
your visitation.

Your time has come.

1 Peter 2:11-12
11 Dearly beloved, I beseech you as strangers and 
pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the
soul; 12 Having your conversation honest among the 
Gentiles: that, whereas they speak against you as 
evildoers, they may by your good works, which they shall 
behold, glorify God in the day of visitation.
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