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Houd stand Stand
Nu is de tijd om stand te houden, Mijn kinderen.

Sta de vijand niet toe om gebied van je af te nemen. 
Houd stand en vecht voor dat waar Mijn zoon voor 
stierf om het elk van jullie te geven. Verhoog Zijn 
naam als je Mijn heilige woord in je mond neemt, 
want ik waak aandachtig over mijn woord zodat het 
gedaan word.

Je hebt een reeks aan vreemde aanvallen op Mijn 
mensen kunnen zien de laatste tijd. Velen van jullie 
hebben daar onder te lijden gehad. De bedoeling van 
deze aanvallen is om je aandacht  af te leiden naar 
wat de vijand aan het doen is, om mijn woord van je 
lippen te stelen zodat het zijn kracht verliest in jullie 
levens.

Om hiertegen stand te houden moet je volharden en 
aanvallen met het mijn heilige woord, het zwaard , en
je zult overwinnen!

Ik heb Mijn mensen toegerust voor deze tijd en voor 
wat nog komen gaat. Gebruik de wapenen die ik je 
gegeven heb, Mijn kinderen!

Houd stand en vecht!

Now is the time to stand, My children.

Do not allow the enemy to take any ground from 
you! Stand, and fight for what My Son died to give 
each of you. Glorify His Name when you speak My 
holy Word out of your mouths, for I watch carefully 
over My Word to perform it.

You have noticed a myriad of strange attacks on My 
people lately. Many of you have suffered under these 
attacks. They were sent to get your focus on what the
enemy is doing, to steal My Word from your lips and 
hearts so it would become ineffective in your lives.

To counter these attacks, stand your guard and attack 
with the Sword of My holy Word, and you shall win!

I have equipped My people for this time and for what
lies ahead. Use the weapons I have given you, My 
children!

Stand, and Fight!
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Efeziërs 6:
[10] Ten slotte, zoek uw kracht bij de Heer en zijn almacht. [11] Trek de wapenrusting van God aan om te 
kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. [12] Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, 
maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de 
geesten van het kwaad in de hemelse regionen. [13] Grijp daarom naar de wapenrusting van God om 
weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en staande te blijven, strijdend tot het einde. [14] Stel u 
op, de waarheid als een gordel om uw middel, de gerechtigheid als een pantser om uw borst, [15] de ijver 
voor het evangelie van de vrede als schoeisel aan uw voeten. [16] Draag steeds het schild van het geloof, 
waarmee u alle brandende pijlen van het kwaad kunt doven. [17] Draag ook de helm van de redding en het 
zwaard van de Geest, dat wil zeggen, het woord van God.
 [18] Bid en smeek in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houd daartoe nachtwaken, waarbij u
met volharding God smeekt voor alle heiligen.
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