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Zo velen verloren So Many Lost
Mijn kinderen zijn veel te veel in beslag genomen 
door de tijd van de terugkomst van Mijn Zoon. Ik 
verlang dat je zou bezighouden met Mijn zaken en je 
niet zo drukt maakt om andere dingen.

Er zijn vele verloren zielen die niets over de redding 
weten die ik hen aanbied, en ik verlang dat je elke 
mogelijkheid aangrijpt om hen hierover te vertellen.
(In voelde zeer sterk dat deze woorden “elke 
mogelijkheid” een bevestiging is voor iemand die 
Hem hier naar gevraagd heeft)

Ik wil niet dat er een ziel omkomt, en Ik heb Mijn 
mensen gevraagd dit werk aan te nemen. Wil je 
gaan? Wil je het goede nieuws verspreiden aan hen 
die Mij niet kennen?

(Ik voelde dat God niet bedoeld dat iedereen in een 
ver land gaat prediken, tenzij Hij je expliciet vraagt 
om dit te doen, maar dat ieder van ons begint uit te 
reiken in de onmiddellijke omgeving met Zijn liefde 
en Zijn waarheid, en het evangelie verspreid. Wat zou
je doen als je wist dat een ernstig oordeel zou vallen 
op de mensen waar jij leeft en duizenden zielen voor 
de eeuwigheid verloren gaan. Doe dat.)

My children are far too concerned with the timing of 
My Son’s return. I desire you would be about My 
business, not concerning yourself with other matters.

There are many lost souls who know nothing of the 
salvation I offer them, and I desire you would use 
every available means to tell them. (I sensed very 
strongly that those words, every available means, is a
word or confirmation to someone who has been 
inquiring of Him)

It is not My will that any should perish, and I have 
asked My people to accept this work for Me. Will 
you go? Will you spread My gospel to those who do 
not know Me?

(I felt Go here did not mean everyone needs to go 
overseas to minister unless He has specifically lead 
you to do that, but that each of us are to start 
reaching out in our immediate areas with His love 
and His truth, and spreading the gospel. What would 
you do if you knew that a great judgment was about 
to fall where you live and thousands of lost souls 
would be taken into eternity? Do that.)

2 Peter 3:9 The Lord is not slack concerning his promise, as 
some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not 
willing that any should perish, but that all should come to 
repentance.

Mark 16:15-16
15 And he said unto them, Go ye into all the world, and preach 
the gospel to every creature.
16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that 
believeth not shall be damned.
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