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God van elke genade God of all grace
Ik verlang ernaar om veel genade te tonen aan alle 
mensen in deze tijd. Zeg tegen Mijn kinderen het uit 
te roepen naar Mij voor genade, voor henzelf en voor
hun niet geredde geliefden. Vertel hen om Me te 
vragen om genade voor henzelf, want Ik verlang zeer
dat ze vrij zijn van elke gebondenheid. Vertel hen om
ook genade te tonen aan anderen. Toon genade aan 
hen die je tot nog toe doorgaans geen genade hebt 
getoond.

Roep het uit om genade, Mijn kinderen, want ik heb 
een overvloed aan genade die ik nu op de aarde wil 
uitgieten! Roep het uit voor jezelf, voor je verloren 
geliefden, voor allen die je kent! Vraag me om 
genade want ik zal het je geven. Zie dan, hoe ik Mijn 
genade uitgiet, en machtige tekenen en wonderen 
erop volgen, want ik ben de God van elke genade.

Vraag Me, zodat je vreugde volledig zal zijn. Doe het
voor Mijn glorie.

I desire to show great mercy to all people in this 
time. Tell My children to cry out to Me for mercy for 
their unsaved loved ones. Tell them to ask for mercy 
for themselves, for I greatly desire they would be free
from every bondage. Tell them to show mercy to 
others as well. Show mercy to those you usually 
show no mercy to.

Cry out for mercy, My children, for I have an 
abundance of mercy I wish to pour out into the earth 
now! Cry out for yourselves, for your lost loved 
ones, for those you know! Ask Me for mercy, for I 
shall grant it to you. Then watch as I pour My mercy 
out, and mighty signs and wonders follow, for I am 
the God of All Mercy.

Ask of Me, that your joy may be full. Do it for My 
glory.

Matthew 5:7 Blessed are the merciful: for they shall 
obtain mercy.

Matthew 9:13 But go ye and learn what that meaneth, I 
will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to 
call the righteous, but sinners to repentance.
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