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Prophetic words to lift you up and encourage you to move forward in your walk  

with Christ.

Aandacht voor je hart The Affairs of Your Heart
Dec 06, 2013 09:51 am | Glynda Linkous

Het nieuwe jaar zal veel meer verandering gaan 
brengen voor mijn mensen, meer nog in sommige 
landen dan in andere. Mijn mensen bereiden zich 
voor op wat komen gaat, zij zien uit naar mijn 
spoedige terugkeer naar de aarde. Mijn mensen zijn 
bezig met de zaken van hun leven, de zaken van hun 
hart en de zaken van Mijn Koninkrijk.

Wees waakzaam dat de verlangens van je hart je niet 
doen afdwalen. Velen van jullie zijn in beslag 
genomen doordat je probeert de leegte van binnen 
met de verkeerde dingen te vullen. Laat je in deze 
gevaarlijke tijden niet in met dingen waarvan je weet 
dat Ik er een afkeer van heb. Er staat veel te veel op 
het spel.
Laat je niet vangen met de zonden van je verleden, 
zoals zij doen die deze wereld toebehoren. Jij bent 
van mij! Jij bent apart gezet voor een specifieke taak 
en je dient afstand te houden van alle mogelijke 
zonden.
Als je in mijn woord zoekt om de leegte in je te 
vullen, mijn kind, dan zal ik ze voor je vullen. Als je 
jezelf op Mij richt en niet op te wereld om in je 
noden te voorzien, Ik zal het met vreugde voor je 
doen. Maar wee hij die de wegen van de wereld 
verkiest boven Mijn wegen!
Kom in deze tijd dichter bij me, laat de vijand je niet 
verleiden je ver van me te begeven.

Ik houd van jullie, mijn kinderen.

The New Year shall bring many more changes to My 
people, more so to some in particular nations than in 
others. My people are busy preparing for what lays 
ahead and looking forward to My soon return to the 
earth. My people are busy with the affairs of their 
lives, the affairs of their hearts and the affairs of My 
Kingdom work. 

Be careful, My children, that the affairs of your 
hearts do not lead you astray. Many of you are 
distracted with trying to fill the emptiness inside you 
with the wrong kinds of things. Do not enter into 
anything you know will displease Me in these 
perilous times! Far too much is at stake for you now.

Do not be snared with the sins of your past as those 
who belong to this world are. You are Mine! You 
have been set apart for a special work and you are to 
keep separate from sin of all kinds. 

If you will seek in My Word to fill the voids inside 
you, I shall fill them for you, My child. If you will 
turn to Me instead of the world to meet your needs, I 
shall gladly do so, but woe to that man or woman 
who chooses the world’s ways over Mine!

Draw closer to Me in this time, do not let the enemy 
tempt you into moving far from Me.

I love you, My children.


