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Kijk alleen naar Mij Look Only to Me
Mijn mensen, je gaat een tijd in zoals nooit tevoren 
op aarde. Alleen Ik kan je voorbereiden op wat 
komen gaat. Kijk niet naar anderen voor hoe je jezelf
moet voorbereiden, kijk alleen naar Mij. Er komen 
vele gebeurtenissen en omstandigheden die geen 
mens kan voorzien, want ze zijn van Mijn hand.
In de komende tijd is een groot geloof van je vereist, 
want de dingen blijven niet zoals ze zijn. Systemen 
die voorheen stonden en voor jou werkte zullen 
falen. Wegen en manieren van leven en voorzien 
zullen over heel de wereld falen. Ik alleen zal in staat
zijn te voorzien. Sommige van jullie zal ik verhogen 
in deze tijd, omdat je jezelf trouw in Mijn dienst hebt
betoond. Voor Hen zal ik voorzien uit Mijn eigen 
hand, echter er zal veel vervolging zijn tegen jou 
door hen die geen voorziening hebben in deze tijd.
Zieken zullen frequent zijn. Het is niet mogelijk om 
voldoende voedsel op te slaan voor deze tijd, je 
pogingen om dit te doen zullen tevergeefs zijn. 
Diefstal zal frequent zijn en zij die voedsel voorraden
hebben zullen dit kwijtraken, en hun levens ook 
terwijl ze trachten het te beschermen. Vertrouw op 
Mij alleen.
Enkele van jullie hebben het geloof benodigd om 
enige tijd te overleven in deze periode, want je geloof
is te zwak om op Mij te vertrouwen. Doordat je 
tracht te vertrouwen op je eigen kracht en planning, 
zul je falen. Als je luistert naar wijsheid, dan zal dit 
niet zo zijn. Vertrouw op Mij alleen.

My people, you are entering a time like no other 
before it in the earth. I alone am able to prepare you 
for what is coming. Do not look to others for how 
you should prepare, look only to Me. There are many
events and circumstances coming that no man can 
predict, for they are from My Hand.
In the time coming, great faith will be required of 
you, as things will not remain as they are. Systems 
that previously stood and worked for you will fail. 
Ways and means of living and providing will fail all 
over the world. I alone will be able to provide.
Some of you I shall exalt in this time, as you have 
shown yourselves faithful in My service. I will 
provide for these from My own Hand, however, 
much persecution shall arise against you through 
those who have no provision in this time.
Famines will abound. There is no way to store up 
food sufficient for this time, your efforts to do so will
be in vain. Thievery shall abound in this time, and 
those who have food stores shall lose them, and their 
lives in the process, trying to protect them. Rely on 
Me alone.
Few of you will have the faith required to survive for
any length of time in this season, for your faith is too 
weak to rely only on Me. In attempting to rely on 
your own strength and planning, you will fail. If you 
will listen to wisdom, this will not be the case.
Rely on Me alone.

Proverbs 3:5
5 Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto 
thine own understanding.

Jeremiah 17:5
5 Thus saith the Lord; Cursed be the man that trusteth in 
man, and maketh flesh his arm, and whose heart 
departeth from the Lord.

Philippians 4:19
19 But my God shall supply all your need according to his
riches in glory by Christ Jesus.
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