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Thuiskomst Homecoming
Mijn kinderen hoeven niet bang te zijn. Hoewel je de
wereld om je heen zie afglijden in chaos, Mijn oog is 
op jou. Mijn plan voor jou is goed en je hoeft niet 
lang te wachten op aarde voor ik je thuis breng naar 
Mij.

Het gewicht van de zonde op aarde veroorzaakt 
wanorde. Wanorde die men niet corrigeert, brengt 
chaos. Ik heb de mens vele kansen gegeven tot 
bekering, maar ze weigeren en bespotten me 
daarentegen.

Ik zal nog een paar kansen geven als ik de wereld tot 
haar einde breng.

Het einde van alle dingen is aanstaande. Doe je 
goede werken nu en wees gereed voor jouw 
thuiskomst, want het zal je plotseling overkomen 
zonder verdere waarschuwing. (1)

My children need not fear. Though you see the world 
around you descending into chaos, My eye is upon 
you. My plan for you is a good plan and you have not
long to wait upon the earth before I bring you home 
to Me.

The weight of sin upon the earth has caused disorder.
Disorder, left uncorrected eventually brings chaos. I 
have given men many chances to repent, yet he 
refuses and mocks Me instead. 

I will give yet a few more chances as I bring your 
world to a close. 

The end of all things is upon you. Do your good 
works now and be ready for your homecoming, for it 
shall come upon you suddenly and without further 
warning.

Romans 8:19-22
19 For the earnest expectation of the creature waiteth for 
the manifestation of the sons of God.
20 For the creature was made subject to vanity, not 
willingly, but by reason of him who hath subjected the 
same in hope,
21 Because the creature itself also shall be delivered from
the bondage of corruption into the glorious liberty of the 
children of God.
22 For we know that the whole creation groaneth and 
travaileth in pain together until now.

Acts 17:29-30
29 Forasmuch then as we are the offspring of God, we 
ought not to think that the Godhead is like unto gold, or 
silver, or stone, graven by art and man's device.
30 And the times of this ignorance God winked at; but 
now commandeth all men every where to repent:

Jeremiah 5:3
3 O Lord, are not thine eyes upon the truth? thou hast 
stricken them, but they have not grieved; thou hast 
consumed them, but they have refused to receive 
correction: they have made their faces harder than a 
rock; they have refused to return.

Matthew 24:44



44 Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye 
think not the Son of man cometh.

Revelation 22:20
20 He which testifieth these things saith, Surely I come 
quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus.
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1) Het is goed je te beseffen dat deze thuiskomst,betekend, het verlaten of beëindigen van dit leven. Wij mensen vrezen 
de dood, het zit diep in ons omdat het niet de bedoeling is dat we het voortijdig beëindigen.

Als de Vader ons thuis brengt zal hij dat snel en zachtmoedig doen. Precies omdat wij de dood vrezen laat Hij ons niet 
weten wanneer het komt, want dat kunnen we niet hanteren. Als wij mensen iemand dood zien gaan, vooral, als dat 
gebeurd door geweld, dan ziet dat er eng of afschuwelijk uit, maar je weet niet wat die persoon zelf meemaakt. Ja, er 
zal schrik en weerstand zijn, maar als de Heer het leid, ben je na die korte schrik bij Hem.

Wees je hier van bewust, bereid je er op voor en, laat je vrees voor de dood je niet chantabel maken.

Mattheüs 16:25, Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om 
Mij, die zal het vinden.
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