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Moge de Heere uw hart zegenen. Hoe voelt u zich vanavond? Dus u voelt zich goed vanavond? Nou, zegen u. Ik had niet
verwacht hier te zijn. Weet u, ik liep rond en de Heer zei en het is vreemd, u zou het niet gemist kunnen hebben. Zelfs als u God
niet had gekend zou u het niet gemist kunnen hebben hoe Hij tegen mij zei: “zorgeloosheid.”

Er is een grote zorgeloosheid onder Mijn volk, en het is in elk deel van alle kerken.  Een grote zorgeloosheid en het
bedekt miljoenen mensen. En toen kwam de profetie van de Heer tot mij. Er zal een grote ellende zijn zoals de wereld die
nog nooit heeft gezien en het grootste soort oordeel, en de machtigste soorten dingen die de natuur zal doen tijdens
het reizen, en de manier waarop Hij zich zal bewegen in de levens van de samenleving en in de levens van mensen
zoals nooit eerder tevoren. Omdat na 30 of 40 jaar prediking van het evangelie, niet alleen door mij, maar al de anderen – de
zorgeloosheid is opgekomen en de grote afval tot in waanvoorstellingen is geweest. Gods oordeel zal nu in het huis
van de Heer beginnen. Het is al vele jaren geleden over de hele wereld begonnen. Het is tijd om nuchter te worden,
zegt de Heer. Wees daarom waakzaam, opdat de Heer niet onverwachts voorbij glipt. Hoevelen van u geloven dat?

En de mensen vandaag de dag, geef ze een moment, het is net als met de discipelen, dan verdwijnen ze weer gewoon. Ik wil
dat die mensen met heel hun hart achter God gaan staan.  Ik wil de loyaliteit zien. Als God zou toestaan dat ik hier zou
kunnen komen, zal ik hier gewoon zijn. Laat me u een klein verhaal vertellen: in de 34 jaar van mijn bediening, in de tijd dat ik
werd aangekondigd daar te zijn, heb ik nooit een dienst gemist waarvoor ik was aangekondigd om te zijn. De enige keer dat ik
ooit een dienst miste, was als de wegen waren verregend en geblokkeerd, en ik er niet in staat was heen te lopen of te komen.
Ik was met mijn kruistochten bezig. Maar in dit gebouw, wat er ook gebeurt, heb ik het nooit gemist toen werd aangekondigd
dat ik hier zou zijn. God heeft me hier geplaatst. De vermelding daarvan zal standhouden. Plotseling vertelde ik de mensen
twee of drie jaar geleden dat God aan me trok. Hij vertelde me dat ze niet luisterden, niet alleen naar mij, maar ook naar
veel andere predikers niet. En tussendoor zou er een tijd komen dat ze erover na zouden gaan denken.  Er is een tijd
dat mensen er mee starten, en op dit moment ... gaat u nu echt voor Jezus opkomen of gaat u wegdrijven?

Het is tijd om na te denken – over geloof. Raak uw geloof niet kwijt want het zal zeldzaam worden.  Vals geloof is overal.
Natuurlijk geloof is overal.  Maar het echte, het echte bovennatuurlijke geloof zal zeldzaam zijn. Er zal niet meer zoiets
zijn dat overeenkomt met het Woord van God. Dat soort geloof gaat over in het opname geloof en zal niet worden gegeven aan
degenen die lauw zijn. Het zal worden gegeven aan degenen die Mijn Woord hebben vastgehouden, zegt de Heer. Ze zijn
trouw geweest aan wat Ik heb gezegd. Ze zijn trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd, en ze hebben van me gehouden
met heel hun hart, verstand, ziel en lichaam. Zij zijn degenen die Ik zal vasthouden. De rest zal verloren gaan in de
duisternis. Maar er zal licht schijnen over degenen die Ik heb uitgekozen.

En vanavond, en ik lieg niet voor Gods aangezicht. Ik had hier eigenlijk niet moeten zijn. Ik vertelde Curtis dat voor zover ik
weet, ik niet kon en zou komen.  Ik draaide een paar minuten later om; er gebeurde iets, en Hij kwam tot me - de
zorgeloosheid. Het is de zorgeloosheid die ze van de wereld krijgen. De televisie, die kan worden gebruikt als een hulpmiddel
om te onderwijzen, een hulpmiddel om het evangelie uit te dragen, een hulpmiddel om over Jezus te vertellen, over de natuur,
over de grootsheid van de hemel, over wat er gebeurt en om de tekenen van profetie te onthullen - precies daar in de lucht, in
de media en in de krant - al die tools kunnen voor goede dingen worden gebruikt. Maar de Heer zei; ze vervangen Mij door
het beeld van het beest en dat ze de televisie daar tot maken. En hij [de valse profeet] liet vuur en elektriciteit naar
beneden komen, en zij aanbaden een beeld dat over de televisie gaat [of op televisie zal komen].  Grote tekenen en
wonderen en mirakelen zal hij doen - vermengd met de systemen. De grote waanvoorstelling is gekomen. God heeft dat
aan deze bediening getoond.

Als ik nooit meer hoefde te spreken, heeft Hij één ding bewezen: mensen zijn niet waar ze denken dat ze waren. Mensen
zijn niet waar ze zouden moeten zijn, maar Gods liefde is groter dan die van de mens. En de mensen, sommigen zal Hij uit het
vuur rukken,  maar het wordt al  een beetje laat  dag.  Kijk hier hebben we het -  recht  achter me ziende -  die twee grote
hemellichamen, die elkaar na 24 jaar weer zullen ontmoeten. De tempel is 24 jaar geleden gebouwd. Is er nog een week tot
Armageddon over? Hoe lang zal het nog duren? Sommigen zeggen dat nadat het verbond is ondertekend de gemeente
daar waarschijnlijk nog een paar jaar in zal blijven doorgaan maar ik ben bang dat er een hele overrompeling zal komen ten
tijde als het gebeurt. De papieren liggen er al klaar voor. De prins die zal komen is hier maar is nog niet geopenbaard. Hij zal
worden geopenbaard maar ze zullen het niet snappen, omdat het te midden [van de zeven jaar] is dat zijn openbaring als het
beest pas naar voren komt.

Mensen laten genoegens, programma's en al deze dingen toe om de plaats van God in te nemen.  Ze kunnen beter een
plaats voor Hem zoeken, anders zal er geen plaats voor hen zelf zijn in de hemel, tenzij ze er toch nog een vinden met
God waar de zalving ook is.  Ziet u deze stoelen? Luister hiernaar: ik zou geen van die stoelen willen verkopen voor zelfs
duizenden dollars.  U kunt geen van die stoelen van mij kopen omdat ze duizenden preken en boodschappen hebben
meegemaakt. De zalving heeft die stoelen letterlijk doorweekt.  U kunt een keer een camera nemen en de glorie er op
fotograferen. En toch zullen mensen gaan zitten in een theater vol met kwaad, maar de zalving van de Heer is op deze stoelen.
U kunt alles krijgen wat u maar wilt. Als u het wilt zal God het u geven.  We naderen een uur waar alle dingen mogelijk
zullen zijn. Spreek alleen het woord. Maar het zal zijn voor degenen die echt een goede geest hebben. Ze zullen nu niet falen.
Sommigen zullen niet in de grote verdrukking terecht komen.

Sommigen zeggen: "Nou, ik heb het evangelie van de Pinkstermensen gehoord, als ik het niet haal, zal ik maar door de grote
verdrukking  heengaan."  Diegenen  [die  door  de  verdrukking  zullen  gaan]  zijn  uitverkoren  mensen  die  het  Woord
hoorden maar dat niet vóór de opname. Ik zou er geen enkel risico mee nemen op basis van wat Hij me vertelde.
Degenen  die  dit  licht  hebben  gehoord  [gedeeld]  kunnen  ook  op  de  andere  stoel  zitten.  Kijk  uit!  Er  zijn  bepaalde
uitverkorenen die  de heiligen in de verdrukking zullen zijn.  Velen,  vertelde Hij  me,  die  het  evangelie  van Jezus
Christus op deze aarde hebben gehoord, zullen geen verdrukking heiligen zijn. Ze zullen ergens anders zijn. Nou, dat
kan pijn doen.  Van wat Hij me vertelde, is er een uitverkoren groep dwazen. De uitverkorenen van God - als u het
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Woord van God hebt gehoord en het is u getoond in de grote kracht die Hij heeft, zult u ofwel bij de uitverkorenen
zijn, of ik weet niet wat u dan wel zult zijn.

De dwaze maagden blijven niet bij mij in de buurt. Ze kunnen het Woord op deze manier gewoon niet slikken. Ik
had een kerel in de auto zitten, een prediker. Hij zat een beetje in de auto. Hij zei: "Man, deze [zalving] is moeilijk te
verdragen." Hij zei dat het de huid zal verbranden. Ik zei: "Ja! De grote Afscheider, Degene die komt om af te scheiden,
Hij zendt het." Het zal over deze aarde komen. U kunt maar beter vertrouwen hebben. En de zorgeloosheid, er is zoveel
zorgeloosheid heen en weer door de straten dat de kerken overal treft. Ik krijg brieven van mensen, velen van hen hebben
nog nooit van mijn bediening gehoord, ze vertellen me dat ze God gevonden hebben, omdat de kerken, u kunt ze
haast  niet  meer onderscheiden van de wereld daarbuiten.  Er is  zo'n zorgeloosheid. Kijk  de avond dat  Jezus werd
gekruisigd eens naar de zorgeloosheid van de discipelen. Kijk naar de kerken! Val zelf niet in die categorie. De aarde ondergaat
momenteel  catastrofale  veranderingen.  De  mentale  veranderingen  in  de  samenleving  zijn  ongelooflijk.  De  hoofden  van
mensen maken zich klaar voor 1995 en 1996. Een totaal nieuw tijdperk komt eraan. De oorlogen en de dingen waarvan ik zei
dat  ze  dit  jaar  zouden  gebeuren,  vinden  al  plaats.  We  zijn  op  de  doodlopende  weg;  het  komt  er  precies  op aan.  Alles
verandert nu in de richting van het antichristelijke systeem, precies zoals het is uitgesproken. Wij zijn daar nu.

Wat ik predik is ernstig. Hij raakte me met alles in één keer; “Houd niets achter, maar breng het naar voren en maak het
duidelijk.” En ik zal het vanavond duidelijk maken. Er is een tijd voor humor en er is hier ook een tijd voor. Er is een tijd om te
leven; een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Maar het is eenmaal aangewezen om te sterven en daarna
volgt het oordeel. Het wiel draait snel. Deze aarde beweegt zich naar de Heer toe, en het opname geloof om u hier weg
te krijgen is hier. Over de hele aarde zal Hij het geven aan wie maar wil. Ik ben blij dat ik vanavond de kracht heb wat ik even
daarvoor niet had. Het komt van een bovennatuurlijke kracht. Anders valt mijn stem soms uit door de vele jaren van het
prediken. Maar ik weet dit, ik zou graag meer loyaliteit zien aan deze mensen die zo hard werken, en aan Curtis hier. Ik geloof
dat God die mensen zal zegenen en hun namen in gedachtenis zal houden in “de hall of fame” en in de hemelse
verslagen voor altijd, omdat ze er zorg voor droegen.

Ik heb nog nooit een tijdperk als deze gezien. Ik zei toch dat we een tijdje in een motel moesten gaan omdat ze het huis na
20 jaar een beetje opknapten. Ik kan overal schrijven. Mijn vrouw zei: 'Weet je, je zou het huis wat moeten opknappen. Het is
ongeveer 20 jaar geleden. Ik zei, ik besteed er niet veel aandacht aan .... Het enige wat ik weet is schrijven, en het komen en
gaan om deze dingen voor God te maken:  Want zei ik, volgens wat er over mij heen beweegt, komt Hij sneller dan
mensen denken. Er zit  nu genoeg tijd tussen de tijden die  we in deze eeuw hebben gekregen.  Kijk uit  terwijl  de kerk
daarbinnen ingaat.  Maar de deur gaat dicht en het bedrog om mensen tegen te houden zal vroeg komen. Daarna
kunnen ze niet eens meer terug. Het is op dit moment een gevaarlijk spelletje om met God te spelen.  Dit is de tijd dat
u Hem met heel uw hart in uw hart wilt houden. In het begin van mijn bediening keek ik rond en ik zag de wereld eens aan,
waarschijnlijk in de jaren zestig. Ik zag de wereld draaien. Ik zag de grote afval die zou plaatsvinden. Ik zag de toestand van de
Pinkstermensen en ik zag de toestand van de Pinkstermensen die zouden vertrekken. Dat heeft zichzelf bijna vervuld. De
immoraliteit die er is,  heeft bijna het stadium bereikt dat ik zag, maar nog niet helemaal. Terwijl wij in het motel waren,
hadden ze daar tafels. Ik zei, het komt dichterbij, kijk ze zijn gewoon in hun huizen en ze kunnen gewoon Sodom en Gomorra
krijgen. Niets wordt het publiek onthouden. Ik zei, geef me die bijbel daarginds. Ik sloeg het twee of drie pagina's open. Ik zei,
kijk hier eens naar. Ik zei dat het publiek nu alles kan kopen wat ze willen; wat dan ook, het maakt geen enkel verschil.
Immoraliteit onder de jeugd. Luister jonge mensen: Paulus zei dat het beter is om te trouwen dan te branden. Hoevelen van u
geloven dat? En luister hiernaar: spring er niet te snel in. Houd vast aan de Heer. Er zijn te veel fouten gemaakt. Maar
ik kan nu zien dat de immoraliteit een plaats bereikt dat God Zijn volk er binnenkort uit moet halen.  Hoevelen van u
geloven dat? Ik vind dat u uw vrouw met heel uw hart moet liefhebben. Wat betreft de rest van die vrouwen daarbuiten en
alles wat er gaande is - ik bedoel, er zijn er tien, twintig en miljoenen van hen daarbuiten. Van wat ik kan zien aan wat er
gaande is, heb ik nog nooit zoiets gezien. Vanavond zal ik het vertellen en het zal alleen op deze cassette staan - zorgeloosheid
en losbandigheid, en dat alles gebeurt. Ik wist niet dat ik het zou zeggen, maar God zal het naar buiten brengen. Maar de
wereldvisie die ik zag van de vernietiging die uiteindelijk over de wereld kwam nadat ik de immoraliteit had gezien, ik heb er
wat over geschreven.

Als dat nog niet genoeg was, mijn vrouw drinkt thee. Ik zelf niet. Ze zei dat we daar even naar een kleine zaak konden gaan
en ze zei: ik kan daar naar binnen gaan om wat halen. Ik zei oké. Het was heel erg warm…. Ik leunde achterover. God is van
binnen. Zo, die duivel is echt zeg, maar God zit er zelfs meer in dan de satan. God houdt me vast. Hij houdt vast. En ze ging
daarheen. Ik zei iets over profetie. En ik zei, als God me niet vrij snel toestaat om deze mensen te waarschuwen voor de
profetieën en de dingen die komen gaan die Hij me al heeft gegeven, die ik niet op papier kon krijgen. Hoe dan ook, ik sprak
tegen haar over de toestand van deze wereld. Ik zei dat het zo'n stadium zal bereiken, het heeft Sodom en Gomorra nu
al reeds overtroffen. We zijn het omslagpunt reeds voorbij - toen ik het uitsprak, veranderde mijn stem. Ze zei dat het
klonk alsof je weg was, het was God zelf.

We gingen de hoek om en er was daar een stel. Er was een kleine plaats waar ze dansen en aan de andere kant daar een bar.
Daar langs zijn er hele mooie gebouwen waar ze winkels hebben; wij kopen daar wel eens kleren en zo. We maakten een bocht
en er kwamen daar toch een paar uit.  Ze hadden hun armen om elkaar heen geslagen. Het meisje had haar hand in zijn
achterzak. Hij had zijn arm om haar heen. Ze liepen daar langs. Hij was een stuk ouder dan zij. Ze liepen daar langs en zoenden
elkaar. Ze kwamen daar uit de dansbar. In het openbaar deden ze dingen die u niet in het openbaar zou moeten doen. Ik zei
dat de profeten van weleer rond begonnen te kijken en datgene zagen - precies zo in de bijbel. We draaiden ons om en gingen
naar een kleine zaak die ze daar op de hoek hadden. Zij [zuster Frisby] kreeg haar beetje ijsthee. We liepen over straat. De
lichten waren zo aan de winkels, zie u? Toen we daar doorheen gingen -  de immoraliteit heeft een plaats bereikt - en ik
kan u over  andere  gevallen vertellen.  Toevallig  stuurde God  me  die  avond [daarheen].  Het  was  toevallig.  Ik  keek
daarheen en de motorkap van de auto zag er zo uit: het meisje lag op de motorkap van de auto. Haar benen bungelden aan de



motorkap van de auto, en de man zat in het midden en ze hadden orale weet-u-wel. En mijn vrouw zei: "Oh, mijn Heer! Mijn
Heer! Mijn Heer!" Nou, zei ik, je gaat nog ergere dingen zien dan dat. Rechtstreeks in het openbaar! Ik had nog nooit zoiets
gezien. Hoevelen van u geloven dat de tijd nadert? Geen schaamte, zorgeloosheid! Er was geen schaamte. Het maakte
niet uit. Seks, rechtstreeks op de motorkap en op de verkeerde manier waarop ze het deden.

En ik keek om en ik zei, in mijn visioen, ik zag dat niet precies zo maar ik heb ergere dingen dan dat gezien. En ik zeg jullie
mensen, we zijn in de laatste tijden. De immoraliteit - Jezus zei dat een van de grootste tekenen die u zou zien de afval zou
zijn en de immoraliteit die een stadium zouden bereiken dat ongelooflijk zou zijn.  – Waar ik ongeveer 34 jaar geleden
over had geschreven en gepredikt. Het is nu al bijna zover gekomen dat ik de wereld in vlammen op zag gaan. Luister, let op
uw kinderen. Wees nu voorzichtig. Wees op uw hoede, zegt de Heer. De Satan, als een brullende leeuw en als een
roedel wolven, zal proberen ze te pakken te krijgen. Maar uw gebeden en uw geloof zullen ze vasthouden. Iedereen die
deze cassette beluisteren, als u kleinkinderen heeft of als u kinderen heeft, bidt dan voor ze. Als ze afdwalen, laat ze dan in de
handen van God. Hij weet hoe hij moet tuchtigen. Hij weet hoe hij moet trekken; goddelijke voorzienigheid kan al uw gebeden
overrulen. De grootste profeet [Elia] op deze aarde die God ooit zond, werd verworpen. Zelfs Jezus, de God van de profeten,
werd verworpen. Hij wilde niet maar Hij ging regelrecht door naar het kruis, en Hij vervulde het - de beker waarover Hij
sprak. Hij zei: "Het is volbracht."

Jongen toch, we leven in de tijd waarover de profeten spraken, de dagen waarin de wereld op zijn kop staat! Ondersteboven
betekent  veel  verschillende  dingen;  achteruit  is  vooruit,  vooruit  is  achteruit.  Raak  niet  verstrikt  in  de  wereld  die
daarbuiten is, want u komt er niet meer uit terug. Het is een drijfzand. Het is als een visnet, zegt de Heer, dat verward
is en niet ontward kan worden. Als u erin terecht komt, kom u er niet meer uit. Deze dingen komen van de Heer. Ik
weet dat het menens is als ik hier kom, want ik kom hier niet zo vaak meer als zou moeten. Maar de mensen krijgen het per
post. Zoek de telefoon op en vertel ze een belangrijke boodschap over zorgeloosheid, niet alleen aan diegenen van de wereld,
maar juist  van de kerken over de hele wereld.  Laat het hier niet gebeuren. U hebt hier een plek die gezalfd is,  een
wonderbaarlijke plaats. Laat die zorgeloosheid u thuis niet treffen, maar houd God voorop en Hij zal u ten alle dagen
bewaren totdat u Hem ontmoet. En velen van jullie zullen Hem zien komen in de wolken van glorie.  Ik geloof dat. Ik
weet de exacte dag of het uur niet, maar oh, ik geloof dat ik het seizoen ken! Ik weet het en ik lieg niet, ik geloof dat het veel
dichterbij is dan dat mensen denken.

Er is nog steeds tijd om uw gedachten op een rijtje te krijgen en laat satan uw geloof niet stelen, want het gaat veranderen.
Dat geloof zal veranderen tot een geloof dat bovennatuurlijk wordt genoemd. Het zal als een gave van geloof zijn. Het zal
opname geloof zijn waar alleen Elia en Henoch van konden proeven en u zult er een voorproefje van krijgen. Dat is waar het
geloof naartoe gaat. Ik bedoel,  het zal zo krachtig zijn dat de doden niet in de graven zullen kunnen blijven, zegt de
Heer; die van me hield. Wanneer uw geloof een bepaald punt bereikt, zullen de doden weer tot leven komen. Oh oh, leg mijn
hand op en help deze man! Bid voor hen allemaal! De wereld van ellende, de profetieën, de grote verdrukking, een tijd die
nooit  meer  gezien  zal  worden  komt  eraan.  Dit  is  ons  uur.  Wees  daarom  niet  onzorgvuldig  maar  weest  daarom
klaarwakker want een sluimering is reeds gekomen over degenen die Mij eens kenden. Maar Ik, de Heer, sluimer
noch slaap.  Wee hen die  op hun gemak zijn in Sion!  Want het  Woord dat  ik  heb gegeven,  moest  dringend zijn,
alarmerend, vol wijsheid en volledige goddelijke kennis en goddelijke liefde. Ik zal u niet in de steek laten en Ik zal u
niet alleen laten. Maar de Satan zal proberen een ieder van jullie te laten denken dat Ik jullie vergeten ben. Dat is
wanneer Ik me u herinner en hij weet het. Zijn uur komt eraan, en Ik zal het mijne hier weghalen en zij zullen met mij
mee gaan. Ik geloof het! Dit Woord heeft nooit een leugen verteld en zal dat ook nooit doen. U bent, zegt de Heer, een deel
van het Woord. In het begin was u al bij mij en kwam in deze wereld. U kwam zoals ik u had benoemd.

Vanaf de dagen van Adam en Eva tot waar we nu zijn en waar het nog zal komen, heb Ik een ieder aangesteld, niet
de mens. En de benoeming die ik heb gegeven en de tijd komen eraan. Wees dus nuchter en waakzaam, waak te allen
tijde, biddend, want als een strik zal het nu over de wereld komen, maar het is verborgen. Wist u dat er ondergronds een
nieuw geldsysteem aan komt? Ze hebben het alreeds duidelijk gemaakt. Het wordt openbaar gemaakt. Er komt een
nieuwe golf voor de samenleving en krediet aan. Ze hebben zoiets als een rijstkorrel die ze in uw huid kunnen stoppen
en u over de hele wereld kunnen volgen, en daarin weten ze alles over u.  Ze kunnen het in dieren zetten en dat doen ze
nu.  Wat voor kans is er dat sommigen eruit zouden kunnen komen in de grote verdrukking, wie ze ook zijn, hoe
zullen ze ontsnappen gezien de soort dingen die ze tegenwoordig allemaal hebben?  De uitvindingen, technologie zullen
vóór het einde van deze eeuw versnellen zoals we nog nooit eerder hebben gezien. Wat een uur om in te leven in deze tijd! Dit
is dus de tijd voor een ieder van jullie om te waken en te bidden. Veranderingen in de samenleving zullen komen zoals we nog
nooit eerder hebben gezien. De mensen zullen neigen naar het systeem dat de uitverkorenen bijna zou misleiden, dat er wel
goed uitziet maar dat niet zo zal zijn. We staan op een cruciaal punt. 

De beslissing zal binnenkort moeten worden genomen. U gaat het wel redden. Hij zal gaan trekken. De engelen gaan ze
afscheiden. Geen van mijn gebeden, ja,  geen gebed van een profeet of  engel zal ze kunnen terugbrengen. Als de
definitieve scheiding komt, is het voorbij. Het zal dan over zijn. Zoals de Heer aan het kruis zei: "Het is volbracht." Dat
zou het zijn. De deur zal worden gesloten. Dan zal er een periode van tijd komen en dan dat grote geloof, en de doden
zullen tot leven gebracht worden en we zullen weggevoerd worden. De tijd, zoals ik het zag, zullen de dagen enorm
volgepakt zijn aan beide kanten, de super wereldse kant en aan de kant van het bovennatuurlijke.  Nooit zal er een
decennium zijn zoals het decennium van het jaar 2000 - waarschijnlijk zal het even duren - wat ze nog nooit eerder hebben
gezien, zal deze eeuw overkomen en het komt eraan.

Ik ga hier stoppen. Ik wil dat u heel snel opstaat! Dit is alles! Houd daar aan vast, en broeder, u gaat het redden! Luister,
ik ga en wil voor u bidden als u lijdt. Zolang ik hier ben, deze kracht, het geschenk dat God mij heeft gegeven, zal ik voor een
paar minuten gebruiken. Ik heb pijn en voel de kracht van God zo krachtig dat dat het wegneemt. Het is zo sterk op mij dat
mijn stem soms zelfs verandert voordat ik hier kom.


