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Vertraagde beloften Delayed Promises
Al zouden Mijn mensen toch wachten op Mij voordat
ze handelen. Mijn mensen wachten niet op Mijn 
aanwezigheid, om volledig inzicht te krijgen voor 
elke fase van het werk waarvoor ik hen heb 
geroepen. Met slechts een stukje ervan ren je al weg, 
Mijn kinderen, en velen van jullie hebben juist 
hierdoor de verwezenlijking van mijn beloften in 
jullie levens vertraagd.

Het is goed dat je er naar verlangd Mij te dienen in 
Mijn koninkrijk, maar onthoud, zonder Mij kun je 
niets doen. (Ik (Glynda) zie een beeld waarin een 
kind met vieze handen probeert mamma te helpen 
met koken, maar zonder eieren en bakpoeder. De 
hele cake mislukt en is onbruikbaar)

Doe rustig aan Mijn kinderen, dan zul je Mijn stem 
achter je horen die zegt: Dit is de weg die ik wil dat 
je gaat. Als je geheel in Mijn wil wandelt, dan zal 
alles wat ik heb beloofd daar zijn. Ik wil niet dat jou 
iets van het goede ontbreekt, Ik wil dat je gezond 
bent, wandelt in overvloed, vrede en vreugde.

Ik heb partners voor velen van jullie, maar je bent zo 
bezig ze op jou manier te zoeken dat je ze op je weg 
voorbij loopt. Ik heb bedrijven, slimme uitvindingen, 
leuke banen en een gelukkige thuis voor je, maar je 
bent tevreden met wat mijn vijand je voorhoud. Ik 
heb weelde en rijkdom voor hen die de werken van 
mijn koninkrijk financieel steunen in deze laatste 
dagen. Maar het lukt je niet te geloven  dat ik het je 
zal geven.

Geloof Me, Geloof Mijn beloften, Mijn Kinderen, 
zodat we deze werken kunnen voltooien en dat je 
Mijn vreugde zult kennen in deze laatste dagen.

Geloof me!

If only My people would wait on Me before acting! 
My people fail to wait in My presence and get My 
full plan for each phase of the work I have called 
them to do for My Kingdom. With only a part of it, 
you are off and running, My children, and many of 
you have delayed My promises coming to pass in 
your lives for this very reason.

It is very good you are so willing to serve in My 
Kingdom, but remember, without Me, you can do 
nothing. (In my spirit, I kept seeing a child with 
messy hands, trying to “help” Mommy cook, but 
without the eggs and baking powder, the whole cake 
failed and was useless)

Slow down, My children, and you shall hear My 
voice behind you saying this is the way I want you to
go. When you walk in all of My will, all I have 
promised you will be there – I do not desire you 
would lack any good thing. I desire you would be 
healthy, walk in great abundance, peace and joy. 

I have mates for many of you, but you are so busy 
trying to find them your way, that you are walking 
right past them. I have companies, witty inventions, 
great jobs and happy homes and families for you, but
you are settling for what My enemy has told you is 
all you can have. I have wealth and riches for those 
who will fund My Kingdom works in these last days,
but you fail to believe Me to bring them to you.

Believe Me. Believe My promises, My children, so 
we may complete these works and you shall know 
My joy in these last days.

Believe Me!
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Opmerking: Loop niet achter geld aan. God is niet te gebruiken voor jou doelen. Als je te veel belang hecht 
aan geld en status, wees dan heel voorzichtig met die paragraaf!!
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