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Heb je vijanden lief Love Your Enemies
Vergeet niet je vijanden lief te hebben. Als jij het 
goede geeft in antwoord op hun boosheid dan stapel 
je hete kolen op hun hoofd en jij zal achteraf de 
beloning oogsten.

Als je op aarde wandelt in Mijn wil en mijn geboden 
gehoorzaamt, dan gaan je omstandigheden 
veranderen ten goede.

Ik verlang dat je nu verandert

Streef ernaar in mijn wegen te gaan, zodat ik je kan 
zegenen mijn kind.

Dit is het antwoord waarvoor je gebeden hebt.

Mat. 5: [43] Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: 
U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. [44]
Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor 
wie je vervolgen, [45] dan zullen jullie kinderen 
worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn 
zon opgaan over slechten en goeden, en Hij laat het 
regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 
[46] Want als je liefhebt wie jou liefheeft, welk loon 
verdien je dan? Doen de tollenaars dat ook niet? 
[47] Als je alleen je broeders groet, wat voor 
bijzonders doe je dan? Doen de heidenen dat ook 
niet? [48] Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, 
zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is.

Remember to love your enemies. As you return good 
and love for their evil, they will feel conviction, and 
you shall reap rewards.

As you walk in the earth doing My will, obeying 
what I have commanded, your circumstances shall 
change for the better.

First, I desire you would change.

Strive to walk in My ways, so I may bless you, My 
child.

This is the answer you have prayed for.

Matthew 5:43-48:
Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love 
thy neighbour, and hate thine enemy. But I say unto 
you, Love your enemies, bless them that curse you, 
do good to them that hate you, and pray for them 
which despitefully use you, and persecute you; That 
ye may be the children of your Father which is in 
heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and 
on the good, and sendeth rain on the just and on the 
unjust. ...

Bron: http://blogspot.us2.list-manage2.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=0d2032335f&e=73064d1ba0 

http://blogspot.us2.list-manage2.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=0d2032335f&e=73064d1ba0

