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Richt je leven op Mij Align Your Life
Een vreugdevolle tijd nadert voor Mijn gehoorzame 
kinderen. Wie van jullie die er naar streven alles te 
doen in overeenstemming met Mijn wil zullen hun 
land van beloften binnen gaan met zeer grote 
blijdschap. Je zult genieten van de beloning voor je 
werk, de volharding en je ontbering.

Velen van jullie gaan zien dat geliefden waarvoor je 
in gebed een last gedragen hebt, plots hun hart aan 
Mij geven. Sommige van jullie zullen verhoogd 
worden van onbekendheid naar beroemdheid, 
anderen naar grote rijkdom ter ondersteuning van je 
gaven aan Mijn koninkrijk. Velen die voor genezing 
hun vertrouwen stelde op Mij zullen gezond worden.
Je zult op een dag wakker worden zonder gebreken! 
Geliefden komen thuis, relaties worden hersteld.

Als je toch maar je leven richte op Mijn wil, Mijn 
kinderen, Ik zal je dromen tot werkelijkheid maken. 
Als je Mij voorop plaatst – Mij echt op de eerste 
plaats zet en Mijn wil in alle dingen overdenkt. Als je
dat wat ik van je verlang, voor je eigen wil plaatst, 
dan zal alles wat je verlangt je toekomen en meer 
nog.

Alleen ik kan je het leven in vrede, vreugde en 
overvloed geven, waar je nu in eigen kracht naar 
streeft.

Mat.25: [21] Zijn heer zei tegen hem: “Uitstekend, 
goede en trouwe slaaf, in het kleine ben je 
betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. 
Kom delen in de vreugde van je heer.”

A joyful time approaches for My obedient children. 
Those of you who strive to do all according to My 
will shall enter your land of promise with 
exceedingly great joy. You shall enjoy the rewards of 
your labor, your persistence, and your travail.

Many of you shall suddenly see loved ones you have 
travailed over in prayer for decades suddenly give 
their hearts and lives to Me. Some of you shall be 
raised from obscurity to great fame. Others to great 
wealth for your continued generosity to My 
Kingdom. Many who have believed Me for healing 
shall be well. You shall awaken one morning and no 
longer have any ails! Loved ones will come home, 
relationships shall be restored.

If you will only align your life with My will, My 
children, I will make your dreams come true. If you 
will put Me first – TRULY put Me first, and consider 
My will in all things. If you will place what I want 
from you before your will and wants, all you desire 
can be yours, and more.

I alone can give you the life of peace, and joy, and 
abundance you now seek in your own efforts.

Matthew 25:21: His lord said unto him, Well done, 
thou good and faithful servant: thou hast been 
faithful over a few things, I will make thee ruler over 
many things: enter thou into the joy of thy lord.

Bron: http://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=3440d5ff95&e=73064d1ba0


