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Tijd van afscheid Time of Goodbyes
Mijn kinderen, je gaat een tijd in van rouw op aarde. 
Het zal een tijd zijn met veel verlies en verdriet als je
het onheil ziet toenemen. Levens gaan verloren en ge
geliefden worden van je afgenomen.

Laat je hart niet overweldigd worden door het 
verdriet, rouw niet als iemand die geen hoop heeft. 
Als je geliefden Mij kennen, dan zul je hen terug zien
in je hemelse verblijf, en hier zul je nooit meer 
afscheid nemen. Hoewel de verschrikkingen gaan 
toenemen, je wist dat dit zou komen. Mijn mensen 
weten dat de schrift vervuld moet worden. Toch zul 
je me vragen om de verschrikkingen te stoppen.
Dat kan ik niet doen.
Als ik dat doe, dan word het einde niet vervuld. Dit is
waarom jullie je geest moet sterken in Mijn woord. 
Je moet jullie harten voorbereiden op wat komen 
gaat, want het komt al snel en zal zo over je komen.
Herinner je dat als je bang bent, dat zoiets niet van 
Mij komt, werp het dan ver weg. Blijf sterk en 
doortastend. Ik heb jou gekozen voor deze tijd, voor 
je vermogen om sterk te blijven en trouw te blijven.
Ik zal deze dagen van verschrikkingen inkorten, 
zodat je het kunt verdragen.
Ik zal velen genade betonen door hen al snel weg te 
nemen. Wees niet boos als je ziet dat ze weggenomen
worden, maar realiseer jezelf dat ik hen genade toon 
doordat ik niet toesta dat ze alle verschrikkingen 
moeten aanschouwen die komen.
Ik dan niet meer op je leggen dan je kunt dragen. 
Wees nu stoutmoedig en zeer moedig voor Mij op 
aarde en laat je hart niet bezorgd zijn.
Ik ben bij je.

Toelichting: De bijbel verzen hiernaast worden niet 
vertaald omdat U die eenvoudig zelf kunt opzoeken.
Hieronder nog wel een extra verwijzing.

Exodus 3:12
En Hij zei: Voorzeker,  Ik zal met u zijn,...

4:10 Toen zei Mozes tegen de HEERE: Och Heere, ik ben 
geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag 
al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar 
gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. 
11 Maar de HEERE zei tegen hem: Wie heeft de mens een 

My children, you are entering a season of mourning 
in the earth. This will be a time of much loss and 
grief as you see tragedies abound, lives lost and your 
loved ones taken from you.

Do not allow your hearts to be overtaken with grief, 
for you do not grieve as those who have no hope. If 
your loved ones know Me, you shall see them again 
in your heavenly abode, and here you will never part.
Though horrors shall abound, you have known this 
was coming. You know as My people that all 
scripture must be fulfilled. Nevertheless, you will 
pray for Me to stop the horrors.
I cannot.
If I stop them, the end cannot be fulfilled. This is 
why you must strengthen your spirits in My Word. 
You must prepare your hearts for what is coming, for 
it comes quickly and shall soon be upon you. 
Remember when you feel fear that it is not from Me, 
and cast it far from you. Remain strong, and bold. I 
have chosen you for this time for your ability to 
remain strong and faithful in it.
I will cut these days of horror short for you that you 
may endure.
I am showing mercy to many by taking them early. 
Do not be angry when you see them taken, but 
realize I am being merciful by not allowing them to 
see the horrors that are approaching.
I will not put more on you than you can bear. Be 
bold, and very courageous now for Me in the earth, 
and let your hearts not be troubled.
I am with you. 

1 Thessalonians 4:13-18
13 But I would not have you to be ignorant, brethren, 
concerning them which are asleep, that ye sorrow not, 
even as others which have no hope.
14 For if we believe that Jesus died and rose again, even 
so them also which sleep in Jesus will God bring with 
him. 15 For this we say unto you by the word of the Lord, 
that we which are alive and remain unto the coming of the
Lord shall not prevent them which are asleep.
16 For the Lord himself shall descend from heaven with a 
shout, with the voice of the archangel, and with the trump 
of God: and the dead in Christ shall rise first:



mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende 
of blind? Ben Ik het niet, de HEERE?

Als de Here je stuurt, zeg dan niet: “Dat kan niet”

17 Then we which are alive and remain shall be caught 
up together with them in the clouds, to meet the Lord in 
the air: and so shall we ever be with the Lord.
18 Wherefore comfort one another with these words.

Matthew 26:53-56
53 Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and
he shall presently give me more than twelve legions of 
angels? 54 But how then shall the scriptures be fulfilled, 
that thus it must be? 55 In that same hour said Jesus to 
the multitudes, Are ye come out as against a thief with 
swords and staves for to take me? I sat daily with you 
teaching in the temple, and ye laid no hold on me.
56 But all this was done, that the scriptures of the 
prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook 
him, and fled.

2 Timothy 1:7
7 For God hath not given us the spirit of fear; but of 
power, and of love, and of a sound mind.

John 14:1-3
1 Let not your heart be troubled: ye believe in God, 
believe also in me.
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