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Heb elkaar lief Love One Another
Heb elkaar lief zolang er nog tijd is Mijn kinderen. 
Mijn grootste opdracht aan jullie is dat je elkaar lief 
hebt zoals je jezelf lief hebt. Geef, zolang je nog tijd 
hebt, zodat je beloning in de hemel en op aarde groot 
kan zijn.

Ik verlang dat jou vreugde volledig mag zijn, zowel 
op aarde als in de hemel met Mij. Jou thuis hier bij 
Mij is vol vreugde, lofprijzing en met zo vele 
zegeningen voor jou!

Wat je niet begrijpt is dat ik verlang dat jou leven op 
aarde ook vol vreugde en zegen zal zijn. Als je 
wandelt in de liefde, als je mijn opdrachten volgt, 
dan zal het zo zijn.

Joh. 13: [34] Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je 
elkaar liefhebt. Met de liefde die Ik jullie heb 
toegedragen, moeten jullie ook elkaar liefhebben. 
[35] Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie 
leerlingen van Mij zijn: als jullie onder elkaar de 
liefde bewaren.’

Love one another while there is time, My children. 
My greatest commandment to you is to love others as
you love yourself. Give while there is time, that your 
reward in heaven and  on earth may be great.

I desire that your joy may be full, both on the earth, 
and in heaven with Me. Your home here with Me is 
filled with joy, and praise, and so many blessings for 
you!

What you do not see is that I desire your life on earth
would also be full of joy and blessings. If you walk 
in love, if you obey as I command, it shall be.

John 13:34-35:
A new commandment I give unto you, That ye love 
one another; as I have loved you, that ye also love 
one another. By this shall all men know that ye are 
my disciples, if ye have love one to another.
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