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Een periode van herstel Season of Restoration
Je bent nu in een periode van herstel. Ik geef jullie 
vele dingen terug die je eerder verloren hebt door de 
vijand. Kijk en zie hoe ik deze dingen bij jullie terug 
breng, zo ook herstel ik jullie vreugde en vul ik je 
geest tot overvloeiens toe.

Wandel dicht bij Me, Mijn kind en weet Ik ben jou 
Vader. Zie Mijn liefde voor jou, hoe ik voor je zorg 
en hoe ik je laat zien dat je voor altijd van Mij bent.

Je hoeft niet te vechten om terug te winnen wat 
verloren ging, want Ik zal voor jou vechten. Wees 
stil, en weet: Ik ben jou God!

Joel 2: [25] ‘Dan vergoed Ik u de jaren, die 
opgevreten zijn door de sprinkhaan en de verslinder, 
door de kaalvreter en de knager, door de grote 
legermacht die Ik op u heb losgelaten.
 [26] Dan eet u weer volop, tot u er genoeg van hebt
en de naam prijst van de heer uw God, die wonderen 
voor u verricht heeft. Nooit zal mijn volk meer 
beschaamd worden.

2 Kronieken 20: [17] U hoeft dan niet te strijden; 
stel u maar ter plaatse op en u zult zien, hoe de heer 
u, Juda en Jeruzalem, de overwinning geeft. Vrees 
niet en raak niet in paniek; trek morgen tegen hen 
op; de heer zal met u zijn.”

You are in a season of restoration. I am restoring to 
My children many of the things they had previously 
lost because of the enemy. Watch now as I bring 
these things back to you, as I restore to you your joy 
and fill your spirit to overflowing.

Walk close to Me, My child, and know I AM your 
Father. Watch as I love you and care for you, and 
show you that you are Mine forevermore.

You need not fight to regain what was lost, for I shall
fight for you. Be still, and know that I AM God!

Joel 2:25-26: And I will restore to you the years that 
the locust hath eaten, the cankerworm, and the 
caterpiller, and the palmerworm, my great army 
which I sent among you.

26 And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and 
praise the name of the Lord your God, that hath 
dealt wondrously with you: and my people shall 
never be ashamed.

2 Chronicles 20:17: Ye shall not need to fight in this 
battle: set yourselves, stand ye still, and see the 
salvation of the Lord with you, O Judah and 
Jerusalem: fear not, nor be dismayed; to morrow go 
out against them: for the Lord will be with you.
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