


ontvangen, voor wat elk van jullie kan doen voor Mij 
in deze tijd. Ik verlang dat je uitkijkt en bid. Bid voor 
deze zondige wereld, bid dat je niet in verzoeking 
komt, bid voor de verlorenen, dat ik hen red voordat 
het te laat is, wat al snel voor velen zo zal zijn. Ik 
verlang dat ik je waakzaam zal vinden, hopende op 
de terugkeer van Mijn Zoon, wachtende op jouw 
bruidegom.

Als een catastrofe dicht bij je toeslaat zullen velen 
van jullie dat zien alsof het einde van de wereld er al 
is, maar dat is er nog niet. Nog niet, maar het is dan 
ook niet ver meer. Het zal voor velen van jullie zo 
lijken, als je ziet wat er in de wereld gebeurd, dat de 
wereld die je kende om je heen ineenstort. Wees 
standvastig Mijn kinderen, want deze dingen moeten 
gebeuren voordat Mijn Zoon terugkeert. Wees 
standvastig en sta gereed. Gereed voor Mijn 
opdrachten aan jou, om alles te doen waartoe ik elk 
van jullie heb geroepen in deze tijd.

Ieder van jullie zal een belangrijke taak vervullen. Ja, 
velen van jullie denken: “Heer, waar zou ik voor 
gebruikt kunnen worden?” Maar ik heb een rol voor 
ieder van jullie en je zult zielen voor mij 
beïnvloeden. Wees snel in je gehoorzaamheid aan 
Mij als ik je roep, want er is weinig tijd meer waarin 
je kunt handelen voordat alles verloren is voor zo 
velen in deze wereld.

Mijn kinderen, de volle omvang van wat er komt in 
de wereld is veel erger dan de scenario’s die jullie je 
konden voorstellen. De geest van een mens kan het 
boosaardige plan van de vijand voor jullie, niet 
volledig bevatten. Maar Ik heb al voorzien in jullie 
bescherming. Legioenen engelen worden gezonden 
om Mijn uitverkorenen te beschermen in deze tijd. Je 
zult omringd worden door engelen aan alle kanten, 
die voor je vechten, je helpen en je verzorgen. Ik heb 
dit lang van tevoren gepland, want zou ik dat niet 
doen, dan zou geen van jullie het volhouden.

for what each of you are to do for Me in this time. I 
desire you to be watching and praying. Praying for 
this sinful world, praying you will not enter into 
temptation, praying for the lost, that I would save 
them before it is too late, which it soon will be for 
many. I desire to find you watching – hopeful of My 
Son’s return, waiting on your bridegroom. 

When catastrophe strikes near you, many of you will 
feel as if the end of the world is already here, but it is 
not yet. Not yet, but not far off either. It will seem so 
to many of you as you watch your world, the world 
as you know it, come crashing down around you. 
Stand fast, My children, for these things must happen 
before My Son’s return. Stand fast and stand ready. 
Ready for My commands to you to do all I have 
called each of you to do in this time. 

Each of you shall play an important role. Oh yes, 
many of you think “Lord, what could I possibly be 
used for?” but I have a role for each of you to play 
and you shall influence souls for Me. Be quick to 
obey Me when I call you, for there is little time left 
in which to act before all is lost for so many in this 
world. 

My children, the full scope of what is coming to the 
world is far worse than the scenarios you have 
imagined. Man’s mind cannot fully comprehend the 
pure evil planned for you by the enemy, but I have 
already made provision for your protection. Legions 
of angels are being sent to guard My chosen ones in 
this time. You will be surrounded by angels on every 
side who fight for you, assist you, minister to you. I 
planned this long ago, for if I did not, not one of you 
could endure. 

Matt. 24:21-22:
For then shall be great tribulation, such as was not since 
the beginning of the world to this time, no, nor ever shall 
be. 22 And except those days should be shortened, there 
should no flesh be saved: but for the elect's sake those 
days shall be shortened.

I Peter 5:8: Be sober, be vigilant; because your adversary  
the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom 
he may devour: 

Isaiah 60:2: For, behold, the darkness shall cover the 
earth, and gross darkness the people: but the LORD shall 
arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. 

John 12:25: He that loveth his life shall lose it; and he 



that hateth his life in this world shall keep it unto life 
eternal. 

Eph. 5:27: That he might present it to himself a glorious 
church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; 
but that it should be holy and without blemish. 

Mark 13:33: Take ye heed, watch and pray: for ye know 
not when the time is. 

Mark 14:38: Watch ye and pray, lest ye enter into 
temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. 

Luke 21:36: Watch ye therefore, and pray always, that ye 
may be accounted worthy to escape all these things that 
shall come to pass, and to stand before the Son of man 

I Peter 4:7: But the end of all things is at hand: be ye 
therefore sober, and watch unto prayer. 

Psalm 34:7: The angel of the LORD encampeth round 
about them that fear him, and delivereth them. 

Psalm 91:11: For he shall give his angels charge over 
thee, to keep thee in all thy ways.
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1) Waarschuwing: Eigen je deze profetie niet te makkelijk toe. Er is hier duidelijk sprake van Gelovigen geleid door de Geest met 
een duidelijk missie. Het gaat hier niet over lichtgelovigen die hun eigen weg gaan.

2) Niet vasthouden aan dit aardse leven. Dit heeft niets te maken met een verlangen naar de dood of zoiets. Het is een eigenschap 
van echte gelovigen die zich niet bang laten maken door bedreigingen, die niet chantabel zijn en Gods aanwijzingen blijven volgen 
ondanks wat ze zien of ervaren om hen heen.

https://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=8d07ad068c&e=73064d1ba0

