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Mogelijk Possible
Leef in totale integriteit, Mijn kinderen, zodat zij die 
nog niet geloven een voorbeeld zien van hoe ze 
zouden moeten leven op aarde.

Velen zeggen dat het niet mogelijk is om heel Mijn 
woord te gehoorzamen, maar Ik ben geen god die je 
laat verdwalen. Ik ben geen god die het onmogelijke 
van jullie vraagt. Ik ben de God DIE DIT 
MOGELIJK MAAKT!

Als je maar op Mij vertrouwde, Mijn woord ter harte 
nam. Ik zal mijzelf aan jou doen kennen. Ik laat je 
zien hoe je dit doen moet.

Kom, volg Me.

Mat. 5:13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als 
het zout krachteloos wordt, waar moet je het dan mee
zouten? Het deugt alleen nog maar om weggegooid 
en door de mensen vertrapt te worden.

Nummeri 23:19 God is geen mens, Hij liegt niet;
geen mensenkind, dat spijt van iets krijgt. Als Hij iets
zegt, zal Hij het dan niet doen? En als Hij iets 
belooft, zal Hij het dan niet nakomen?

Lukas 1:37 Want voor God is niets onmogelijk.’

Live with the utmost integrity, My children, that 
those who do not yet believe may see an example in 
the earth of how they should walk.

Many say it is not possible to obey all My Word, but 
I am not a god who will lead you wrong. I am not a 
god who demands the impossible from My people. I 
AM the God who makes the impossible POSSIBLE.

If you will only trust and obey Me, take My Word to 
heart, I will make Myself known to you. I will show 
you how it is done.

Come, follow Me.

Matthew 5:13: Ye are the salt of the earth: but if the 
salt have lost his savour, wherewith shall it be 
salted? it is thenceforth good for nothing, but to be 
cast out, and to be trodden under foot of men.

Numbers 23:19: God is not a man, that he should lie;
neither the son of man, that he should repent: hath 
he said, and shall he not do it? or hath he spoken, 
and shall he not make it good?

Luke 1:37: For with God nothing shall be 
impossible.
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