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Kom dichterbij Come Near
Ik heb jullie je dagelijks brood aangeboden. Heb je 
hier deel aan, Mijn kinderen? Ik heb genezing en 
licht en vreugde aangeboden aan al Mijn kinderen.

Kom dichterbij en ken de vruchten die Ik je nu 
aanbied. Ken het grote plan dat ik heb met jou leven. 
Een plan om aan jou het goede te doen, alle dagen 
van je leven.

Laat ons samen naar de toekomst wandelen in Mijn 
wil. De tijd word kort, erg kort, Mijn kinderen. 
Wacht niet langer, neem je kruis op en volg me.

Mat. 6:11 Geef ons vandaag het nodige brood,

Jakobus 4:8 Nader tot God en Hij zal u naderen. 
Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, 
weifelaars.

I have offered you your daily bread. Are you 
partaking, My children? I have offered healing,and 
light, and joy to all My children.

Come near and know the delights I offer to you now. 
Know the great plan I have for your life. A plan to do
you good all the days of your lives.

Let us walk together towards your future in Me. Time
indeed grows very short, My children. Wait no longer
– take up your cross and follow Me.

Matthew 6:11: Give us this day our daily bread.

James 4:8: Draw nigh to God, and he will draw nigh
to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify 
your hearts, ye double minded.

Jeremiah 29:11: For I know the thoughts that I think 
toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and 
not of evil, to give you an expected end.
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Waarschuwing: Bovenstaande kan verkeerd worden opgevat. Dit in niet het welvaart evangelie voor 
zelfgerichte mensen, hier word gedoeld op de gevolgen voor je geest en welzijn als je de wil van God ernstig 
zoekt. Let op de laatste zin en zie ook de voorafgaande profetieën.
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