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Mijn zeer geliefde dochter, zeg Gods kinderen dat Mijn profeten in de wereld van vandaag, net zoals 
deze in het begin, afgewezen zullen worden. 
 
Diegenen die heden belijden in Mijn naam te komen, maar die geen boodschappen ontvangen van 
God, zullen omhelsd en aanvaard worden. 
 
Diegenen die Mijn heilig woord verkondigen en profeteren in naam van Mijn Vader zullen lijden 
onder de grootste afwijzing. 
 
Priesters en geestelijken zullen Mijn huidige profeten aanvallen omdat Satan hen blind maakt voor 
Mijn heilig woord. 
 
Laat ieder, die probeert de ware profeten van God tegen te houden, weten dat zij in de ogen van God 
een zware zonde zullen begaan. 
 
Gewijde dienaren en diegenen die de waarheid van Mijn Leer verkondigen, zullen gestraft worden als 
zij zouden proberen deze heilige missie te saboteren. 
 
Tot diegenen die niet geloven in Mijn heilig woord dat op dit moment aan de wereld gegeven wordt : 
jullie moeten zwijgen ! 
 
Want als jullie dat niet doen en Mij aanklagen, zullen jullie verantwoordelijk gesteld worden en jullie 
zullen huilen en Mij smeken jullie te vergeven. 
 
Tegen die tijd zal de schade, die jullie veroorzaakten, voelbaar geworden zijn waardoor zielen 
verloren zullen gaan. 
 
Wijs Mijn heilig woord, dat jullie door de profeten gegeven wordt, nooit af ! 
 
Omhels het en aanvaard het want het vereist veel werk om alle mensen voor te bereiden op Mijn 
Nieuw Koninkrijk. 
 
Denk hieraan ! 
 
Wanneer de mens Mijn woord loochent terwijl Satan op aarde rondzwerft, dat is te verwachten. 
 
Wanneer een trouwe dienaar van God Mij verwerpt, is dat als een zwaard dat Mij doorboort. 
 
Dit is de pijnlijkste afwijzing van allen. 
 
Kom tot Mij, jullie allemaal. Als jullie niet geloven, bid dan dat de waarheid spoedig aan jullie 
getoond wordt. 
 
Als jullie enige twijfel hebben, wend jullie dan tot Mij en vraag Mij jullie hart te openen. 
 



Laat Me jullie verzadigen met genaden zodat jullie Mij zullen helpen om tijdig, in elk deel van de 
wereld, de zielen te verzamelen. 
 
Geloof niet dat de Tweede Komst kan of zal plaatsvinden zonder de hulp van Mijn profeten, die 
gestuurd zijn om jullie voor te bereiden opdat jullie geschikt worden Mijn Koninkrijk te betreden. 
 
Bid dat jullie de ware profeten kunnen onderscheiden van diegenen die niet in Mijn heilige naam 
spreken ! 
 
Wee diegenen die verdeeldheid zaaien onder Mijn profeten want zij zullen zich moeten 
verantwoorden voor hun beledigingen tegen Mijn Heilige Vader, God de Allerhoogste. 
 
Laat jullie ogen opengaan !  
 
Kijk, wanneer Ik jullie de waarheid openbaar ! 
 
Wend jullie hoofd niet af ! 
 
Sluit jullie ogen niet ! 
 
Het is tijd voor jullie om te kiezen. 
 
Volg Mij en help om Mijn kinderen naar het Eeuwig Leven te voeren. 
 
Keer Mij de rug toe en jullie ontzeggen deze zielen de kans om zich in Mijn ogen te verlossen. 
 
Jullie Jezus 
 


