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Wie is werkelijk van Mij Who is Truly Mine
Er zijn werkelijk heel weinig van Mijn kinderen die 
echt de tests van de laatste dagen kunnen volbrengen.
Enkele kostbaren die niet alleen Mijn woord kennen, 
maar het ook doen. Ze wandelen in mij kostbare 
Woord en Mijn kostbare Woord wandelt met hen. Hij
zal met hen zijn in alles wat zal komen. Zo vele van 
Mijn kinderen kennen Mijn woord, maar de 
verleiding komt en ze denken er niet aan om het ook 
te doen. De Satan steelt het woord uit hun hart en ze 
vervallen in zonden.

In deze tijd, kinderen, komen vele verleidingen met 
groot gebrek aan jouw deur. Als zij die je lief hebt 
tekort hebben, zul je verleid worden Mij te 
ontkennen zodat je hun kunt voeden. Je liefde voor 
hen is groot.

Als je honger hebt, zul je verleid worden Mij te 
ontkennen om de pijn in jullie buiken te stillen, maar 
als je Mij ontkent, dan is er geen weg terug naar Mij, 
je geeft je over aan de boze. Je moet kiezen Me te 
dienen ongeacht de omstandigheden, of je eeuwige 
ziel verliezen. Ik zeg je deze dingen nu zodat je jouw 
weg kunt volbrengen en de keuzes die op je pad 
komen.

Deze tijden zullen aantonen wie echt van Mij is en 
wie niet, en zullen je eeuwige verblijfsplaats bepalen.

Wil je lijden, ongemak en gebrek verdragen om voor 
altijd van Mij te zijn? Of zul je jouw eeuwige ziel 
verkopen voor een kom soep in die tijd. Voor een 
moment van komfoor als iedereen om je heen in 
ongemak is. 

Maak een verstandige keuze mijn kostbaren, want 
deze keuze kan niet ongedaan worden gemaakt.

Naast de genoemde bijbel verzen hiernaast,
Lucas 6 en Openbaringen 13 en 14, waarvan je de 
vertaling in je bijbel kunt vinden, zie ook pag. 3.

There are indeed very very few of My children who 
can truly pass the tests of these end times. Precious 
few who not only know My Holy Word but do it. 
They walk in My Precious Word and My Precious 
Word walks with them. He will walk with them 
through all that is to come. So many of My children 
know My Word, but temptation comes and they do 
not remember to do it. Satan steals the Word from 
their hearts and they fall into sin.

In these times, children, many temptations will come 
with the great lack at your doorstep. When those you 
love are in need, you will be tempted to deny Me in 
order to feed and shelter them. Your love for them is 
great. 

When you are hungry, you will be tempted to deny 
Me to quiet the pains in your bellies, but if you deny 
Me, there is no recourse for you to return to Me, you 
will be given over to the Evil One. You must choose 
to serve Me no matter the conditions or lose your 
eternal soul. I tell you these things now that you may 
contemplate your path and the coming choices.

These times will prove who is truly Mine and who is 
not, and will determine your eternal abode.

Will you suffer discomfort and need to be Mine 
forever? Or will you sell your eternal soul for a bowl 
of soup in that time? For a moment’s comfort when 
all around you is discomfort?

Choose wisely, My precious ones, for this choice 
cannot be undone.

Luke 6:45-49
45 A good man out of the good treasure of his heart 
bringeth forth that which is good; and an evil man out of 
the evil treasure of his heart bringeth forth that which is 
evil: for of the abundance of the heart his mouth speaketh.
46 And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things 
which I say?



47 Whosoever cometh to me, and heareth my sayings, and
doeth them, I will shew you to whom he is like:
48 He is like a man which built an house, and digged 
deep, and laid the foundation on a rock: and when the 
flood arose, the stream beat vehemently upon that house, 
and could not shake it: for it was founded upon a rock.
49 But he that heareth, and doeth not, is like a man that 
without a foundation built an house upon the earth; 
against which the stream did beat vehemently, and 
immediately it fell; and the ruin of that house was great.

Revelation 13:11-18
11 And I beheld another beast coming up out of the earth;
and he had two horns like a lamb, and he spake as a 
dragon.
12 And he exerciseth all the power of the first beast 
before him, and causeth the earth and them which dwell 
therein to worship the first beast, whose deadly wound 
was healed.
13 And he doeth great wonders, so that he maketh fire 
come down from heaven on the earth in the sight of men,
14 And deceiveth them that dwell on the earth by the 
means of those miracles which he had power to do in the 
sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, 
that they should make an image to the beast, which had 
the wound by a sword, and did live.
15 And he had power to give life unto the image of the 
beast, that the image of the beast should both speak, and 
cause that as many as would not worship the image of the
beast should be killed.
16 And he causeth all, both small and great, rich and 
poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, 
or in their foreheads:
17 And that no man might buy or sell, save he that had 
the mark, or the name of the beast, or the number of his 
name.
18 Here is wisdom. Let him that hath understanding 
count the number of the beast: for it is the number of a 
man; and his number is Six hundred threescore and six.

Revelation 14:9-13
9 And the third angel followed them, saying with a loud 
voice, If any man worship the beast and his image, and 
receive his mark in his forehead, or in his hand,
10 The same shall drink of the wine of the wrath of God, 
which is poured out without mixture into the cup of his 
indignation; and he shall be tormented with fire and 
brimstone in the presence of the holy angels, and in the 
presence of the Lamb:
11 And the smoke of their torment ascendeth up for ever 
and ever: and they have no rest day nor night, who 
worship the beast and his image, and whosoever receiveth
the mark of his name.
12 Here is the patience of the saints: here are they that 
keep the commandments of God, and the faith of Jesus.
13 And I heard a voice from heaven saying unto me, 
Write, Blessed are the dead which die in the Lord from 
henceforth: Yea, saith the Spirit, that they may rest from 
their labours; and their works do follow them.
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Naast de genoemde bijbel verzen hierboven, wil ik graag de volgende 
toevoegen omdat ze zo treffend aansluit. Heel de Hebreeën bief is bedoeld 
om de Joden uit die tijd te behoeden voor afval. Precies daar vinden we de 
volgende verwijzing:

Hebreeën 12:16
15 Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er 
geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat 
daardoor velen bezoedeld worden.
16 Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Ezau, die 
voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat 
hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij 
vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht.

Als je terugkijkt, dan zie je dat het ook daar om een kom soep ging. 
Hieronder de context van die verzen.

Hebreeën 12
1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd 
worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En 
laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 2 terwijl wij het
oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij 
heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis 
verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon 
van God. 3 Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de 
zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in 
uw zielen. 4 U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd 
tegen de zonde. 5 En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen 
wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering
en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. 6 Want de Heere 
bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. 7 Als u
bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat
niet door zijn vader bestraft wordt? 8 Maar als u zonder bestraffing bent, 
waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. 
9 En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden 
ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de 
Vader van de geesten, en leven? 10 Want zij hebben ons wel voor een korte 
tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij 
deel krijgen aan Zijn heiligheid. 11 En elke bestraffing schijnt op het 
moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar 
later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van 
gerechtigheid. 12 Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende 
knieën, 13 en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet 
wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. 14 Jaag de vrede na met allen,
en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. 15 Zie erop toe dat
niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel 
van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen 
bezoedeld worden. 16 Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, 
zoals Ezau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. 
17 Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen
werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en 
met tranen zocht.
18 Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur,
tot donkerheid, duisternis en stormwind, 19 tot bazuingeschal en het geluid 
van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen 
gericht zou worden,
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