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Waarschuw hen Warn Them
Ik wandelde mijn mijn honden op Zondag ochtend, 8 
Nov. en sprak met de Heer. Ik vroeg de Heer wat Hij 
wilde dat ik zou doen in de internet uitzending deze 
week.

Een visioen opende in mijn geest en ik zag mensen 
tot aan de knieën in een dikke drek. Hij liet me zien 
dat deze drek hun zonden was en dat ze er in vast 
zitten. Ze kunnen zich niet bewegen (de vijand heeft 
ze gevangen.) Hij liet me zien dat ze vast zitten in 
hun zonden en dat ze niet los kunnen komen en (ten 
gevolge daarvan) kunnen ze Hem ook niet horen. Dit 
maakte me erg verdrietig.

Mijn mensen die weigeren hun zonden los te laten 
houden zich vast aan wat uiteindelijk hun ondergang 
word. Ze houden vast aan hun zonden en zullen 
daardoor vast zitten in hun zonden als de 
vernietigingen komen. Als mijn oordelen komen 
zullen ze er in sterven.

Velen van hen, dochter, weten hoe ze vrij kunnen 
komen maar ze verkiezen hun zonden boven Mij. 
Wat kan ik hen zeggen Heer, als ze het al weten??
WAARSCHUW HEN.
Waarschuw hen dat de vernietiging er aan komt en ik
zal hen helpen die met Mij wandelen en er naar 
streven Mijn wil te doen. Maar zij die hun zonden 
verkiezen boven Mij, die zal ik niet helpen.

Als ze voor hun zonden kiezen, dan kiezen ze een 
andere god boven Mij en zal ik hen niet helpen. Ik 
zal ze overgeven aan de god waar ze voor kozen.
Het is hun keuze, niet die van Mij, die hen zal 
vernietigen. Het is altijd zo geweest, mensen willen 
hun zonden niet loslaten, maar ook Mij hebben en al 
de voordelen die Ik geef, maar je kunt niet beide 
hebben, Mij en je zonden.

Opm: Hoewel de Heer me liet zien dat de mensen 
vast zaten in hun zonden en niet los kunnen komen, 
de rede dat ze niet los kunnen komen is omdat ze 
weigeren los te laten en niet omdat het onmogelijk is 
om vrij te komen. Hij heeft ons autoriteit gegeven 
door de naam van Jezus (Mark. 16:17-18) Zoals Hij 

I was walking my dogs on Sunday morning, 
November 8th and talking to the Lord.  I asked the 
Lord what He wanted me to do a podcast on this 
week.

A vision opened in the spirit and I saw people up to 
their kneecaps in a thick mire. He showed me the 
thick mire was their sin and they’re stuck there – they
can’t move (the enemy has them captive). 
He showed me they are stuck in their sin and they 
can’t get free and (consequently) they can’t hear 
Him, which made me very sad.

My people who refuse to let go of their sins are 
clinging to what will destroy them in the end. They 
are clinging to their sin and they will be stuck in their
sin when the destructions come. When My judgments
fall, they will die there.

Many of them have the knowledge, daughter, of how 
to get free but they are choosing their sins over Me.
What can I tell them Lord, if they already know??
WARN THEM. 
Warn them that destruction is coming and I will help 
those who walk with Me and strive to do all My will.
But those who choose their sin over Me, I will not 
help.

If they choose their sin, they are choosing another 
god over Me and I will not help them. I will give 
them over to the god they have chosen. 
It is their choice not Mine, that will destroy them.
It has always been thus – people desire to keep their 
sin and also have Me and all the benefits I bring, but 
you cannot have both Me and your sin.

NOTE:  Although the Lord showed me the people are
stuck in their sin and cannot get free, the reason they 
cannot get free is because they refuse to let go, not 
because it is impossible to get free. He has given us 
authority through the Name of Jesus (Mark 16:17-
18).  As He said, they are clinging to what will 



zei, ze houden vast aan wat hen uiteindelijk zal 
vernietigen. De Heer vraagt ons nooit iets, waarvan 
hij ons niet ook de mogelijkheid geeft om het te 
doen.

destroy them in the end. The Lord never tells us to do
anything He does not also empower us to do. 

James 4:7
7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, 
and he will flee from you.
1 John 1:8-10
8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and
the truth is not in us.
9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive 
us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.
10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, 
and his word is not in us.
Romans 6:23
23 For the wages of sin is death; but the gift of God is 
eternal life through Jesus Christ our Lord.
Mark 7:20-23
20 And he said, That which cometh out of the man, that 
defileth the man.
21 For from within, out of the heart of men, proceed evil 
thoughts, adulteries, fornications, murders,
22 Thefts, covetousness, wickedness, deceit, 
lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness:
23 All these evil things come from within, and defile the 
man.
Galatians 5:16
16 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not 
fulfil the lust of the flesh.
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