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Mijn zeer geliefde dochter, hoe kan de waarheid jullie shockeren. Hoewel jullie Mijn heilig woord 
aanvaarden, is het pas wanneer de profetieën – die Ik aan jou openbaar – zich verwezenlijken, dat 
jullie de ernst inzien van deze missie om de zielen te redden. 
 
De invoering van een wereldwijd vaccin, gericht op zuigelingen en jonge kinderen, zal sinds de dood 
van de Joden onder Hitler één van de meest verdorven vormen van volkerenmoord ooit zijn. 
 
Dit snood plan zal mogelijk worden omdat veel van jullie overheden hun volk dwongen om 
veranderingen in hun wetten te aanvaarden, die hun regeringen de macht geven om wetten tegen 
onschuldige kinderen af te dwingen. 
 
Denk eraan dat het enige wat Mijn Vader ervan afgehouden heeft om aan de wereld een einde te 
maken, de liefde van die trouwe dienaren onder jullie is. 
 
Mijn Vader heeft omwille van Zijn liefde voor elk kind van Hem en voor heel Zijn schepping, Zijn hand 
ingehouden. Nu is voor Hem het moment aangebroken om de tijden te ontbinden zodat de wereld, 
die Hij uit liefde en overeenkomstig Zijn goddelijke Wil schiep, in vrede kan blijven bestaan. 
 
Hij zal nu diegenen uitroeien die deze goddeloosheid over Zijn kinderen brengen. Hij zal dit kwaad 
niet langer verdragen en als straf zal Zijn hand neervallen. 
 
Zijn toorn zal zich nu manifesteren in een wereld die zal worden opgeschrikt door de omvang van de 
straf die de aarde zal treffen. 
 
Diegenen onder jullie, die verantwoordelijk zijn voor het toebrengen van verschrikkelijk lijden aan 
jullie landgenoten en medeburgers, weet dit: 
 
Jullie zullen uiteindelijk geveld worden door de gesel van ziekte en dan zullen jullie, en diegenen die 
de ene-wereldgroepering eer betonen, uitgeput zijn voordat de Slag bij Armageddon begint. 
 
Jullie zullen door Mijn Vader niet getolereerd worden en Hij zal niet toelaten dat jullie Zijn kinderen 
nog langer teisteren. Wee jullie en diegenen onder jullie die Hem in deze tijd toornig maken. 
 
De tijd waarin Mijn Vader jullie laat zien wiens macht eeuwig zal aangehouden worden, zal nu door 
jullie ervaren worden. Jullie theorieën over jullie schepping, die gebrekkig zijn, zullen jullie eindelijk 
getoond worden voor wat ze zijn. Zoals jullie beloofd werd in het Boek der Waarheid, voorzegd aan 
de profeet Daniël, zal de waarheid eindelijk getoond worden. 
 
Zoveel mensen zijn zich niet bewust van de waarheid over God. Veel goedmenende zielen zoeken in 
hun leven naar niets anders dan opwinding. Velen verspillen de tijd die hen tijdens hun leven op 
aarde verleend wordt aangezien zij de waarheid over het bestaan van God niet kennen. 
 
De waarheid wordt nu voorgehouden. De tijd voor de afrekening is gekomen. 
 
Mijn Vader zal de wereld eindelijk attent maken op de waarheid. Diegenen die de waarheid negeren 
zullen zich de toegang tot Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde ontzeggen. 



 
In plaats van een eeuwig, glorieus leven te leiden, vol verwondering, vreugde, liefde en voorspoed, 
zullen zij verworpen worden om te rotten in de diepten van de hel. 
 
Ik verzoek al Gods kinderen dringend om acht te slaan op deze waarschuwing. 
 
Dat kan hard klinken. De velen die zeggen: “Dit komt niet van God, want Hij is barmhartig”, luister 
naar het volgende: 
 
De tijd is aangebroken om het kaf van het koren te scheiden. Die dag is heel dichtbij. Welke keuze de 
mensen dan ook gemaakt hebben, zal de definitieve keuze zijn. 
 
De vrije wil zal altijd door Mijn Vader geëerbiedigd worden, tot op de laatste dag. De Dag des 
Oordeels. 
 
Jullie Jezus 


