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Geloof dat Ik Israël in deze dagen aan het herstellen 
ben is niet optioneel voor Mijn lichaam. Of Mijn 
lichaam omarmt dat wat ik doe met heel Mijn hart en
ziel (Jer. 32:41-42) of ze gaan zien dat ze  steeds 
verder van Mij afdrijven door de wind van 
verschillende misleidende leringen. De tijd is kort. 
Als je vandaag Mijn stem hoort, verhard dan niet je 
hart. Blijf bij Me en getuig van Mij als ik mijn woord
in vervulling breng. (Jer. 1:12)

Ik heb het al verschillende keren gezegd, Ik zal de 
hemelen en de aarde schudden (Hag. 2:6, Heb. 
12:26) Die tijd is nu. Ik schud alles wat niet op mijn 
rots is gebouwd, in de landen en in uw levens, zodat 
alleen wat van Mij is blijft staan.
Waarom zou je verbaast zijn dat de dingen sneller 
gebeuren en met een hogere intensiteit? Heb ik je 
niet gezegd dat het einde komt als een barende 
vrouw? Als weeën die steeds dichter opeen komen 
met toenemende pijn, totdat het kind geboren is? En 
zo zal het zijn tot Mijn zoon terugkomt.
Daarom, verberg je in Mij, want De naam van de 
heer is een machtige toren: de rechtvaardige haast 
zich erheen en is veilig. (Spreuken 18:10)

At the 2010 Scotland IFI Prayer Conference, the 
Lord spoke this through Chuck: “Believing that I am 
restoring Israel today is no longer an option for My 
Body. Either My Body will support that which I am 
doing with all of My heart and soul (Jer. 32:41-42) – 
or they will find themselves moving further and 
further away from Me by various deceptive winds of 
doctrines. Time is short. Today if you hear My voice, 
harden not your heart. Stand with Me and witness to 
My watching over My word to perform it (Jer. 
1:12).”

At the 2011 Jerusalem IFI Prayer Conference, Chuck 
received this: “I have said yet once more I will shake 
the heavens and the earth (Hag. 2:6; Heb. 12:26). 
That time is now. I am shaking all that can be shaken 
– in the nations and in your lives – so that what 
remains is of Me.
“Why should it surprise you that things happen faster
and with more intensity? Have I not said that the end 
comes like a woman in childbirth – as birth pangs 
come closer together with increasing pain – until a 
child is born? And so it is – until My Son returns.
“Therefore hide yourself in Me, for the name of the 
Lord is a strong tower; the righteous run into it and 
are safe (Prov. 18:10).”
“Name,” in Hebraic thinking, means “essential 
nature.” That verse encourages us that who God is – 
faithful, trustworthy, all powerful, all knowing, etc., –
this is our protection, and since He never changes 
(Mal. 3:6), we can trust in who He is, regardless of 
what He does or does not do.
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