
Onthoud, blijf a.u.b.
waakzaam en oplettend REMINDER TO PLEASE STAY

VIGILANT AND WATCHFUL

Dierbare familie en vrienden,

Vele dingen circuleren op internet over de tijd van 
het oordeel van mijn Vader. Sommige met 
wetenschappelijk bewijs als bevestiging. We waren 
de afgelopen week in een periode van vele 
waarnemingen en dit zal aanhouden terwijl de 
nabijheid van deze oordelen elke dag steeds dichter 
bij komt.

Het Woord onderwijst ons om uit te kijken, te 
wachten en te bidden, om steeds waakzaam te zijn en
nuchter, om onze wapenuitrusting aan te houden en 
onze waakzaamheid niet te laten verslappen. We zien
uit naar Zijn komst, elke dag en verblijven in zijn 
genade elke dag. Dagelijkse omgang mat de Vader is 
cruciaal. 

Ik ben geleid om dit te publiceren zodat we onze 
ogen op de hemel gericht houden en nooit ophouden 
te bidden en dat te doen waarvan wat we weten dat 
het gedaan moet worden om voorbereid te zijn. We 
zien de dingen nu als door een matte spiegel, maar de
Vader heeft ons in zijn grote genade gewaarschuwd 
voor de vele dingen die komen gaan. Wees niet 
zelfvoldaan en denk dat je nog wel wat meer tijd hebt
om het goed te maken met de Heer. Het moment is 
NU.

Denk er ook aan om elke dag een uur gebed te 
wijden aan de verlorenen, we hebben nog vele vrije 
uren over met de Vader in de tuin. Veel dank.

Wees gezegend, Julie

Dear family and friends,

Many things are being circulated on the internet 
about the timing of Father's judgments, some with 
scientific evidence as confirmation. We have been in 
a high-watch window this past week, and will 
continue to be now as the nearness of these 
judgments draws closer each day.

The Word teaches us to watch, wait, and pray, to be 
ever vigilant and sober, to keep our armor on, and
 never let our guards down. We are to eagerly 
anticipate His coming every day, and remain in a 
state of grace at all times. Daily communing with 
Father is crucial.

I am led to post this so we will all keep our eyes 
Heavenward, and never cease praying and doing 
what we know to do to be prepared. We see through 
the glass dimly, but Father in His great mercy has 
warned us of many things to come. Do not be 
complacent and feel there is more time to be right 
with the Lord. The moment is NOW.

Also, please remember to dedicate an hour of prayer 
for the lost on our Prayer Watch calendar on the 
right, we still have many hours with Father in the 
Garden unattended. Thank you so much.

Shalom,
Julie

Bron: http://iamcallingyounow.blogspot.nl/ 

I Am Calling You NowI Am Calling You Now

http://iamcallingyounow.blogspot.nl/

	REMINDER TO PLEASE STAY VIGILANT AND WATCHFUL

