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Een tijd, zowel groot als
verschrikkelijk

A Time both Great and
Terrible

Ik leid Mijn mensen naar een hoger geestelijk niveau 
in Mij dan ooit tevoren. Op dit niveau, hen van Mijn 
mensen die echt op zoek zijn om Mij beter te kennen,
ongeacht de kosten, zal het gegeven worden iets te 
zien van wat er op aarde gaat komen. Er zal geen 
twijfel zijn over wat je gezien1 hebt als je dit word 
gegund, Mijn kinderen, je ziet deze visioenen door 
Mij. Wat komt zal zowel groot als verschrikkelijk 
zijn. Groot, omdat ik Mijn dienaren op aarde zal 
verhogen doordat Ik vele mooie tekenen en 
wonderen door hen zal doen, als Ik door hen spreek 
om ongelovigen te helpen geloven.
Verschrikkelijk, omdat er vervolging zal opkomen 
zoals nooit tevoren, wat jullie tegenstander de duivel 
weet dat hij maar weinig tijd heeft om meer zielen te 
binden aan zijn koninkrijk. De vervolging zal zo 
verschrikkelijk zijn, als de wonderen groot zijn, en 
Mijn dienaren zullen gedood worden op 
verschrikkelijke manieren.
Wees niet bang, Mijn mensen, ondanks wat je ziet, 
want ik ben in staat om je snel te verlossen2 en over 
te brengen naar Mijn koninkrijk als dit gebeurd. 
Wees stoutmoedig en verkondig Mijn Woorden, sta 
toe dat Mijn kracht door jullie allen heen stroomt, 
zodat de schrift vervuld word, en jullie snel thuis bij 
Mij komen.
Wees doortastend en moedig als je gebied3 van de 
vijand (afneemt) voor Mijn koninkrijk.

I am leading My people to a higher spiritual level in 
Me than ever before. In this level, those of My 
people who are truly seeking to know Me better at 
any cost will be given access to see some of what is 
coming to the earth. There will be no doubt what you
have seen when you are granted access, My children. 
You will know these visions are from Me.
What is coming is both great and terrible. Great, 
because I will exalt My servants in the earth as I 
show many wonderful signs and miracles through 
them; as I speak My Words through them to help 
unbelievers believe.
Terrible, because persecution will arise as never 
before, for your adversary the devil knows he has but
little time to secure more souls for his kingdom. The 
persecution shall be as terrible as the miracles are 
great, and My servants shall be killed in terrible 
ways.
Do not fear, My people, in spite of what you see, for 
I am able to deliver you speedily into My Kingdom 
when this happens. Stand boldly and proclaim My 
Words, allow My power to flow through you, that all 
scripture may be fulfilled, and you shall come 
quickly home to Me.
Be bold, and very courageous as you take the land of 
the enemy for My Kingdom.

John 14:12-14
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.
13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do,
that the Father may be glorified in the Son.
14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it.

Revelation 12:12
12 Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in 
them. Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! 

1 Elders schrijft Glynda dat je dit weet door de ongewoon grote helderheid van een visioen en doordat je het niet kunt vergeten 
door de indruk die het op je maakt.

2 Vrees niet door wat je om je heen ziet, vertrouw niet op je ogen, maar vertrouw op je Heer. Hij heeft verschillende 
mogelijkheden om je uit te redden. Een ervan noemt hij hier, door je weg te nemen en over te brengen naar zijn koninkrijk. Hij 
kan je ook kracht geven of de pijn wegnemen, zoals hij dat ook nu al vaak doet bij ongelukken.

3 Land, gebied of terrein, hier word waarschijnlijk gedoeld op invloed krijgen en mensen redden.



for the devil is come down unto you, having great wrath, 
because he knoweth that he hath but a short time.

Joshua 1:9
9 Have not I commanded thee? Be strong and of a good 
courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the 
Lord thy God is with thee whithersoever thou goest.
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