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De strikken van de vijand The Enemy's Traps
De vijand zet vallen en strikken voor jullie Mijn 
mensen. Hij wil je vangen in oude wegen en zondige 
levensstijl de je ver achter je hebt gelaten.

Hij zal komen met dromen in de nacht, maar ook 
overdag om je te verleiden. Je moet hem 
terechtwijzen. Wakker je heiligste geloof aan en 
maak geen plaats voor hem om grip te krijgen op je 
leven.

De zonde word eerst ontvangen in je gedachten. Laat 
dit bij jou niet gebeuren. Ik verlang dat je vrij blijf. 
Een tijd van verruiming van je inzet is nabij!

Ef.6: [11] Trek de gehele wapenrusting van God aan 
om te kunnen standhouden tegen de listen van de 
duivel. [12] Want onze strijd is niet gericht tegen 
vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen 
de machten, tegen de wereldbeheersers van deze 
duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de 
hemelse regionen.

The enemy is building traps and setting snares for 
you, My people. He desires to trap you in old ways 
and sinful lifestyles you have left far behind you.

He will come to you in dreams by night and also by 
day to tempt you, and you must rebuke him. Stir up 
your most holy faith and do not make a place for him
to gain a foothold in your life.

Sin is first conceived in your minds. Do not let it be 
so with you. I desire you would remain free. A time 
of promotion is at hand!

Ephesians 6:11: Put on the whole armour of God, 
that ye may be able to stand against the wiles of the 
devil.

Bron: http://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=86835a55e9&e=73064d1ba0 

http://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=86835a55e9&e=73064d1ba0

