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Geen plaats om te
verbergen

No Place to Hide

Opm: Ik was aan het bidden voor openbaring over 
wat komen gaat:

Omdat we gevoed worden als er geen voedsel over 
is, zullen ze ons haten. Omdat hij ons beschutting 
bied als zij alles wegnemen wat we hebben, zullen ze
ons haten. We zullen allen gehaat worden om Zijn 
naam, op dezelfde manier als een bevoorrecht kind 
gehaat word. Wij zullen hebben wat zij niet kunnen 
krijgen. Toen sprak de Heer dit woord:

Zij, (te slechten die ons vervolgen) zullen geen plaats
vinden om weg te kruipen. Hun enige hoop zal zijn 
om terug te keren naar Mij om te voorzien in voedsel
en een schuilplaats. Ik zal alles wat hen overblijft 
wegnemen en ze zullen over de aarde dwalen als 
mijn oordelen uitgestort worden en ik zal hen deze 
laatste ruimte geven om zich te bekeren.

Zij die hun hart naar Mij keren zullen grote 
wonderen zien als ik hen geeft wat niet meer is 
overgebleven op de aarde1. (Voedsel en onderdak), 
als ik hen veilig bewaar in alles wat komt, zelfs als ze
hun laatste dagen doorkomen.

Ik zal de veilige plaatsen  (waar zij zich het meest 
veilig voelen) wegnemen wanneer ik Mijn bruid van 
de aarde heb weggenomen.

NOTE: I had been praying for revelation about 
what's coming.

Because we will be fed when no food remains, they 
will hate us. Because He will shelter us when they 
take all we have, they will hate us. We will all 
become hated for His Name’s sake in the same way a
favored child is hated. We will have what they cannot
attain. Then the Lord began to speak this word.

They (the wicked who persecute us) will find no 
place to hide. Their only hope will be to turn to Me to
provide food and shelter for them. I will take all that 
remains from them and they will roam the earth as 
My Judgments are poured out and I give them this 
last space to repent.

Those who turn their hearts to Me will see great 
wonders as I bring them what no longer remains on 
the earth (food, shelter); as I keep them safe in all 
that comes even as they walk out their last days.

I will take away the safe lands (the places they feel 
are the safest) after I have taken my Bride out of the 
earth.

Exodus 8:22
22 And I will sever in that day the land of Goshen, in 
which my people dwell, that no swarms of flies shall be 
there; to the end thou mayest know that I am the Lord  in 
the midst of the earth.

Exodus 9:26
26 Only in the land of Goshen, where the children of 
Israel were, was there no hail.
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