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Nieuwe mensen A New People
Ik richt nieuwe (andere) mensen op, mensen van 
tekenen en wonderen1. Een groep mensen die in Mij 
en mijn woord geloven en vele machtige werken in 
Mijn naam doen.
Wees voorzichtig, Mijn mensen, want voor hen die 
Mij en Mijn woord geloven, door Hen doe ik deze 
wonderen en tekenen, en zij zullen vervolging 
ervaren zoals nooit tevoren.
Ook de vijand richt mensen op, mensen vol haat voor
alle dingen van Mij, mensen meer gedreven dan ooit 
tevoren om mijn evangelie op aarde te stoppen.
Mijn vijand zal er niet in slagen om het evangelie te 
stoppen, maar de strijd zal verbeten zijn. Velen van 
jullie zullen er mee te maken krijgen, wanneer slecht 
vecht tegen goed. De slechtheid zal voor een tijd de 
overhand hebben, maar dan komt het einde en alles 
wat slecht is zal vernietigd worden, zoals ook Mijn 
woord voorzegt.

I am raising up a new people, a people of miracles, 
signs and wonders. A people who will believe Me 
and My Word and do many mighty works in My 
Name.
Beware, My people, for those of you who will 
believe Me and believe My Word, those I do these 
miracles, signs and wonders through will face 
persecution like never before.
The enemy raises up a people, too – a people full of 
hatred for all the things of Me, a people more zealous
than before to stop my gospel in the earth.
My enemy shall not succeed in stopping the gospel in
the earth, but the battle shall rage fiercely. Many of 
you will see it, as evil fights against good. Evil shall 
prevail for a time, but then the end comes and all that
is evil shall be destroyed as My Word declares.

John 14:12
12 Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, 
the works that I do shall he do also; and greater works 
than these shall he do; because I go unto my Father.

2 Thessalonians 1:3-5
3 We are bound to thank God always for you, brethren, as 
it is meet, because that your faith groweth exceedingly, 
and the charity of every one of you all toward each other 
aboundeth;
4 So that we ourselves glory in you in the churches of God
for your patience and faith in all your persecutions and 
tribulations that ye endure:
5 Which is a manifest token of the righteous judgment of 
God, that ye may be counted worthy of the kingdom of 
God, for which ye also suffer:
Revelation 13:7
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.
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1 Er is in de christelijke wereld een strijd ontstaan tussen mensen die niet meer in tekenen en wonderen geloven, de zogenaamde 
streep-theologie, en zij die fervent geloven in tekenen en wonderen, en die hier ook actief naar zoeken. Ik denk dat onze Heer 
hier niet doelt op een van deze groepen. Hij heeft mensen nodig die realistisch zijn, die durven zien dat er een groot verschil is 
tussen wat er in het nieuwe testament gebeurde, en wat we in deze wereld bij christenen om ons heen zien. Mensen die 
wachten op de Heer en die God volledig vertrouwen en open staan voor wat Hij hen vraagt, hoe wonderbaarlijk dit ook is. 
Mensen die zich op Hem richten, en die zich niet laten verblinden door de vreemde onbijbelse tekenen en wonderen die we 
hier wel veelvuldig zien zoals in de charismatische kerken, de Toronto “blessing” etc.

http://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=4334d8360f&e=73064d1ba0

