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Het onmogelijke Impossible Things
Mijn kinderen, niets is onmogelijk voor Mij. Ik-Ben 
een machtig en glorieus God. Ik heb alles gemaakt 
wat er is (Joh.1:1), en nog veel meer wat je nog te 
zien krijgt.

Vanuit menselijk begrip, is het moeilijk voor je om in
het onmogelijke te geloven. Dus maar weinig van 
mijn mensen geloven werkelijk dat Ik wonderen doe 
en dat maar weinig van Mijn grote kracht gezien is 
op aarde. Maar Ik verlang ernaar dat deze wonderen 
nu zo “gewoon” worden als toen Mijn Zoon Jezus 
tussen de mensen wandelde en deze wonderen deed.

Hoe kan het dat je zegt dat je Mijn woord gelooft en 
dat je toch niet in deze dingen gelooft? Ik verander 
niet Mijn mensen. Ik jullie God ben niet veranderd. 
Wat er veranderd is, dat is het geloof van Mijn 
mensen. (Er was groot verdriet is Zijn stem toen Hij 
dit uitsprak!)

Bestudeer mijn woord, geloof mijn woord, zodat 
mijn kracht onder jullie gezien zal worden! Op deze 
manier gaan vele zielen toegevoegd worden aan Mijn
koninkrijk voordat het einde komt.

My children, nothing shall be impossible to Me. I 
AM a mighty and a glorious God. I created all that 
you see around you, and much more you have yet to 
see.

With your human understanding, it is difficult for 
you to believe for impossible things. So few of My 
people believe, truly believe, Me to do miracles that 
little of My great power is seen in the earth, but I 
desire much of it would be seen. I desire that 
miracles would be as common place now in your 
time as they were when My Son Jesus walked among
you and performed them.

How is it you say you believe My Word, yet you do 
not believe Me to do these things? I change not, My 
people. I, your God, have not changed. What has 
changed is the faith of My people. (I heard great, 
great sadness when He spoke this!)

Study My Word – believe My Word, that My power 
may be seen among you! In this way will many souls
be added to My Kingdom before the end comes.

Bron: http://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=17ce05e80c&e=73064d1ba0 

http://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=17ce05e80c&e=73064d1ba0

