"vader."
vader, ik hoop dat u alle
mensen
wilt zegenen ook in dit gebouw
wilt u ons allen de heilige geest geven
en ook geloof geven aan alle mensen
ik hoop dat alle harten van dit gebouw
zal gaan geloven
ik weet dat nog velen
in de satan geloven
vooral degenen die de materie liefhebben
eigen huizen hebben
autoos bezitten
het zijn materialsten
en die geest gaat over de hei wereld
ja deze wereld
gaat spoeig in vlammen op
u bent de grote redder
en uw kinderen zult u komen halen
vele ongelovigen zullen de dood
vinden
ja het wordt een afschuwelijke tijd
heel veel op dezeaarde
zullen sterven
maar ik weet dat ik zal overleven
ook al leef ik tussen hele ongelovige
mensen.
ja veel mensen zullen sterven
toch zullen erook in dit gebouw
mensen zijn die gaan geloven
daar vertrouw ik opliefste vader
ja betteke het is de laatste tijd.
heel veel zullen sterven
vader u bent toch niet een god

van het oordeel
ik denk dat u de redder bent
maarveelmensen willen niet
en hier zullen velen in de gehenna
komen
bijjou in de groep is het ook niet goed.
alleen jij hebt de heiligste geest
en ik kom je vandaag halen
mijn kinderen zullen overal waar ze zijn
zal ik tot me nemen.
jij bent de enige die een groot geloof
heeft
verder zijn het materialisten
dank u vader dat u van me houdt.
ik heb u lief
en ik weet dat u bij mebent.
wilt u zijn met alle mensen die in u
geloven
ja ik weet dat de mensn in amsterdam
heelgelovig zulln zijn
en hoe zal het gaan in vorden.
niet goed betteke
velen zullen sterven.
ja ik weet dat ik heel gauw
bij u zal zijn.
ik za lde disvipelen op weg mogen
lijden
ja dat heb ik gedroomd.
wilt u bij ons allemaal zijn
ja vader
ik leef tussen ongelovigen.
en het zal niet anders worden
wees stil en bid veel dat jezus gauw komt
ik kom vandaag in je hart
je behoort mij toe mijn engel.
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