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Een seizoen van gebed Season of Prayer
Mijn mensen, jullie zijn in een seizoen van gebed. 
Dit betekend dat ik verlang dat je gebruik maakt van 
Mijn machtige kracht door het bidden van Mijn wil 
in deze tijd. Ik zal je beantwoording (van deze wens) 
nu verveelvoudigen als je dit doet, want ik heb een 
groot verlangen om Mijn genade te tonen aan Hen 
die Mij nog niet kennen, net zoals ik jou genade 
toonde en je redde.

Roep het uit naar Mij om genade, want niemand kan 
redden zoals Ik dat doe. Roep hun namen zodat ze 
opstijgen tot voor Mij, dan zal ik engelen zenden om 
het te laten geschieden.

Vraag me om de schatten voor deze donkere tijden, 
voor jezelf als ook voor hen, want ik zal ze je geven. 
In deze donkere tijden zijn er vele schatten 
beschikbaar, plus nog velen uit vorige generaties die 
nooit zijn opgevraagd.

Toch verlang je naar betere tijden en meer welvaart 
op aarde. Goede en welvarende tijden zorgen ervoor 
dat mensen de nood aan redding niet voelen en niet 
geneigd zijn zich tot mij te keren. Betere tijden 
zorgen ervoor dat de mens zich vergaapt aan de 
schoonheid van de wereld en niet aan Mijn pracht. 
(Ik hoorde groot verdriet in zijn stem toen Hij dit zei)

Jou tijd van verdriet zal gevuld zijn met smart, maar 
betreur de tijden die voorbij zijn niet, want als ik toen
was teruggekeerd, dan waren er zo vele zielen 
verloren gegaan voor de eeuwigheid. Verheug je dat 
mijn komst nu dichter bij komt.

Jou beloning voor het door deze tijd gaan zal groot 
zijn. Je zult tekenen en wonderen zien en machtige 
openbaring van Mijn kracht zoals geen andere 
generatie ooit heeft gezien. Toch zul je de slechten 
een korte tijd zien triomferen. Weet dat Ik een 
rechtvaardige rechter ben die nooit voor schut gezet 
word.

Vat moed, Mijn kinderen, dat ik het einde van deze 
eeuw gepland heb met jou in mijn gedachten, en dat 
ik met jou elke stap van deze reis mee ga terwijl ik je

My People, you are in a season of prayer. This means
I desire you would avail yourselves of My Mighty 
Power through praying My Will in this time. I will 
multiply your answers now if you will do this 
because I greatly desire to show mercy to those who 
do not know Me yet, just as I showed mercy and 
saved you.

Cry out to Me for mercy, for none can save as I do. 
Call out their names that they may be brought up 
before Me, and I will send angels on assignment to 
bring it to pass.

Ask Me for treasures of darkness – for yourselves as 
well as for them, for I shall give it you. In these dark 
times, there are many treasures to be had, plus many 
unclaimed by generations past. 

Though you long for better times and more 
prosperity in the earth, good and prosperous times 
cause some to feel no need of salvation and no 
inkling to turn to Me. Better times cause mankind to 
gaze at the beauty of the world I created, not at My 
Beauty. (I heard great sadness in His voice when He 
said this.)

Your time of sorrows will be filled with grief, but do 
not grieve times gone by, for if I returned then, so 
many more souls would have been lost for all 
eternity. Rejoice that My coming is nearer now.

Your reward for walking through this time shall be 
great – you shall see signs and wonders and mighty 
displays of My Power as no other generation has ever
seen Though you see the wicked triumph for a little 
while, know that I am a Righteous Judge, and I am 
never mocked. 

Take comfort, My Children, that I planned the End of
the Age with you in mind, and that I will walk with 
you every step of this journey, wrapping you in My 



omsluit in Mijn liefde. Love.

Luke 12:16-21
16 And he spake a parable unto them, saying, The ground 
of a certain rich man brought forth plentifully:
17 And he thought within himself, saying, What shall I do,
because I have no room where to bestow my fruits?
18 And he said, This will I do: I will pull down my barns, 
and build greater; and there will I bestow all my fruits 
and my goods. 19 And I will say to my soul, Soul, thou 
hast much goods laid up for many years; take thine ease, 
eat, drink, and be merry. 20 But God said unto him, Thou 
fool, this night thy soul shall be required of thee: then 
whose shall those things be, which thou hast provided? 21
So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich
toward God.

Psalm 18:31 For who is God save the Lord? or who is a 
rock save our God?

Isaiah 45:3 And I will give thee the treasures of darkness, 
and hidden riches of secret places, that thou mayest know 
that I, the Lord, which call thee by thy name, am the God 
of Israel.

Revelation 13:7 And it was given unto him to make war 
with the saints, and to overcome them: and power was 
given him over all kindreds, and tongues, and nations.

Galatians 6:7 Be not deceived; God is not mocked: for 
whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

Matthew 28:20 Teaching them to observe all things 
whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with 
you always, even unto the end of the world. Amen.
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