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Jouw thuis is niet daar (in
de wereld)

Your Home is Not There

Ohh Mijn kinderen, er komt zo'n, kwaadaardigheid 
naar de aarde, zoals geen mens ooit aanschouwd 
heeft. Je moet jezelf voorbereiden op wat je gaat zien
en ervaren. Je moet jezelf voorbereiden op het 
verdriet en de rouw die de hele aarde gaat vullen in 
die tijd.

Houd je niet vast aan de wereld om je heen of aan 
iets erin, want jouw thuis is niet daar. Jouw thuis is 
hier bij Mij. Houd je niet vast aan gewoontes en 
routines die je aan de aarde binden, jouw thuis is daar
niet.

(Bijbel teksten worden niet vertaald, die kunt u lezen in 
uw eigen Bijbel.)

Oh My children, such evil is coming to the earth, like
nothing mankind has ever witnessed before. You 
must prepare yourselves for what you will see and 
experience. You must prepare yourselves for the 
sorrow and grief that will fill all the world in that 
time.

Do not hold tightly to the world around you or 
anything in it, for your home is not there. Your home 
is here with Me. Do not cling to the ways and 
routines that anchor you to the earth, your home is 
not there.

John 17:14 KJV
I have given them thy word; and the world hath hated 
them, because they are not of the world, even as I am not 
of the world.
15 I pray not that thou shouldest take them out of the 
world, but that thou shouldest keep them from the evil.
16 They are not of the world, even as I am not of the 
world. 

Proverbs 4:25 KJV
Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look 
straight before thee.
26 Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be 
established.
27 Turn not to the right hand nor to the left: remove thy 
foot from evil.

Bron: https://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=e3a9714d91&e=73064d1ba0 

Toevoeging:
Christenen gedragen zich soms alsof het naar de Vader gaan het ergste is wat hen kan overkomen. Sta daar eens even bij stil. Voor 
een werkelijk gelovige, die hoort en doet, is het leven verliezen van het leven, datgene wat je naar de Vader doet gaan.
Het is niet de bedoeling dat we naar de dood gaan verlangen, maar “slechts” dat we de angst ervoor verliezen. De angst voor de 
dood maakt je chantabel. Door deze angst kun je tot dingen gedreven worden die je bij de Vader wegdrijven en je eeuwige 
bestemming in gevaar brengen. Denk hier over goed na. In deze tijden worden mensen door angst voortgedreven als schapen naar 
de slacht. Stel je vertrouwen op de heer en niet op mensen (politici etc.) die liegen en manipuleren.
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