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… IK zal er zijn wanneer deze woorden worden toevertrouwd aan het papier…,
woorden zullen samenvloeien tot één, waardoor er één Geheel aanwezig is…
En de mens uit mensheid zal het ter hand nemen,
en de woorden zo gegeven zullen opgenomen worden in de geest…
Wóórden… , dáden… : woorden zijn woorden,… daden zijn daden…
Laat woorden tot daden worden. Elke stap is een stap in de goede richting...
En voorwaar Ik zeg u, iedereen zal Mij horen…
Hoe kan Ik uitdrukken wie IK BEN? …
Ik Ben Degene die, het Principe dat, Alles heeft geschapen,
in stand houdt…,
én zal Vervolmaken…
Het laatste is wat Al‐‘tijd’ de Bedoeling is geweest.
En zo zal het ‘ Zijn’… er zit uitEindelijk geen rek in…
Velen zijn jullie voorgegaan… Ik heb jullie verteld van de woestijn…
Wat is nu het Nieuwe? Het Nieuwe is, dat het oude zijn/haar
geboorterecht terugvraagt…
Geen veranderingen, verfraaiïngen, aanpassingen meer,
hun dagen zijn geteld…

… En hun opvolgers staan al klaar: het zijn de mensen zélf, elk mens
voor zich, die spreekt en leeft vanuit het éigen hart,
van hart tot hart, tot hart, tot hart…
tot aan Míjn O zo grote Hart…
… En zo zullen alle valse woorden worden Witgewassen met Mijn
zuivere Levende Water, het Water van Mijn Geest…
Harten spoelen schoon van angst, woede, verdriet, haat, pijn…,
meer is er niet nodig.
En zo zal het ‘Zijn’, Amen,
God de Vader

