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De strijd begint The Battle Begins
Beman je posten, Mijn strijders! Want de tijd is gekomen 
om te vechten voor wat je rechtmatig toekomt! Ik heb je 
veel gegeven in Mijn Woord, maar velen van jullie 
begrijpen nog niet hoe ze Mijn gaven kunnen ontvangen.

1. Geloof. Je moet Mij geloven (op Mij vertrouwen) 
om te kunnen ontvangen wat Ik heb voor jou.

2. Bid. Ik verlang een voortdurende communicatie 
met Mijn kinderen in alle dingen.

3. Begrip. Je moet zoeken en bestuderen om te 
begrijpen waar je voor bid.

4. Je moet vechten en innemen wat van jou is, net 
zoals de Israëlieten deden.

5. Zonder geloof is het onmogelijk om Mij te 
behagen. Ik verlang dat je daar mee begint. 
Geloof je echt dat ik zal doen wat je Mij vraagt? 
Met werkelijk geloof (vertrouwen)?

Bid niet een keer om daarna weg te gaan, maar zit rustig 
in Mijn aanwezigheid, praat met me, heb omgang met 
Mij, verhoog Mijn naam. Besteed tijd met Mij! Ik kan 
voor jou geen vluchtige gedachte zijn, Ik Ben de Heer!

Begrijp je echt wat je me vraagt? En wat hiermee in jou 
leven komen zal?

Kun je deze last dragen? Wees niet overhaast, mijn kind, 
maar overdenk dit, ik wil je veel geven, maar je moet het 
willen dragen, en alles wat het met zich meebrengt. Vraag 
me om begrip voor jou verzoek. Vraag of ik het je wil 
laten zien.

Ben je klaar voor de strijd, Mijn kind? Want je staat op de 
grens van het beloofde land, maar al Mijn kinderen die 
geroepen zijn moeten tegen de vijand vechten om er 
binnen te gaan.

Ben je klaar om voor Mij de strijd in te gaan?

Luk.10: [19] Kijk, Ik heb jullie de macht gegeven om op 
slangen en schorpioenen te trappen en in te gaan tegen 
alle vijandelijke krachten; niets kan jullie deren.

Man your posts, My great warriors! For the time has come
to fight for what is rightfully yours!
I have given you much in My Word, but many of you do 
not yet understand how to receive My gifts.

1. Believe. You must believe Me to receive what I 
have for you.

2. Pray. I desire constant communication with My 
children in all things.

3. Understand. You must seek and study for 
understanding of what you are praying for.

4. You must fight and take what is yours, just as the 
Israelites did.

5. Without faith, it is impossible to please Me. I 
desire you would start there. Do you REALLY 
believe I will do what you ask of Me? Really 
believe?

Do not pray once and walk away, but sit in My Presence –
talk to Me, commune with Me, praise Me, worship me. 
Spend time with Me! I cannot be an afterthought to you, I 
AM the Lord!

Do you truly understand what you are asking Me for, and 
what may come with it into your life? 

Can you carry the load? Do not be hasty, My child, to 
answer this, but ponder and meditate, for I am willing to 
give you much, but you must be able to bear it, and all it 
entails.  Ask Me for understanding about your request of 
Me. Ask Me to show you.

Are you ready to do battle, My child? For you stand at the
threshold of the Promised Land, but all My children who 
are called there must fight the enemy to enter.

Are you ready to do battle for Me?

Luke 10:19: Behold, I give unto you power to tread on 
serpents and scorpions, and over all the power of the 
enemy: and nothing shall by any means hurt you.
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