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Consequenties Consequences
Alles wat je doet leid ergens op een tijd tot een 
gevolg. Je bent in Mijn seizoen van herstel, Mijn 
kinderen, maar het is ook een seizoen van 
consequenties, want alle mensen op de aarde zullen 
oogsten wat ze gezaaid hebben, hetzij op aarde of in 
de eeuwigheid.

Steeds als je moeilijkheden ervaart, kijk dan goed en 
vraag jezelf af of je niet gewoon de vruchten plukt 
van wat je gezaaid hebt. Je bent snel met het 
accepteren van een fijne oogst, wees dan ook snel in 
het accepteren van minder goede vruchten. Ik ben 
een God van gerechtigheid.

Wees snel met berouw als je verkeerd deed, en snel 
om anderen te vergeven als zij zoiets doen.

Verheug je voortdurend. Je gaat thuis komen!

Galaten 6:7 Maak uzelf niets wijs: God laat niet met 
zich spotten. Wat een mens zaait zal hij ook oogsten.

Galaten 6:1 Broeders en zusters, als iemand op een 
misstap betrapt wordt, moet u, geestelijke mensen, zo
iemand in een geest van zachtmoedigheid overeind 
helpen; let erop dat u niet ook zelf in verleiding 
komt.

Every action brings a reaction some place, at some 
time. You are in My Season of Restoration, My 
children, but it is a season of consequences as well, 
for all the people of the Earth will reap as they have 
sown, either on earth, or in eternity.

Whenever you experience suffering, look deeply and 
ask if you are simply harvesting a seed you have 
sown. You are quick to look when the harvest is a 
good one, so be quick to look when it is less than 
good as well.  I am the God of  Justice. 

Be quick to repent when you have done wrong, and 
quick to forgive when others have.

Rejoice always. You are coming home!

Galatians 6:7: Be not deceived; God is not mocked: 
for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

Galatians 6:1: Brethren, if a man be overtaken in a 
fault, ye which are spiritual, restore such an one in 
the spirit of meekness; considering thyself, lest thou 
also be tempted.

Psalm 89:14: Justice and judgment are the 
habitation of thy throne: mercy and truth shall go 
before thy face.
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