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Nee zeggen en loslaten Saying No and Letting Go
In het begin zullen veel van Mijn mensen er niet in 
slagen dingen en plaatsen los te laten die ze willen 
vasthouden. Maar weinig van mijn kinderen houden 
genoeg van me om op deze manier met zichzelf te 
breken, toch is dit wat ik zeer van hen verlang.

Je moet jezelf trainen Mijn kinderen. Je moet 
oefenen nee te zeggen en los te laten wat ik wil dat je
los laat, om Mijn wil te doen en niet die van jezelf.

De wereld om je heen adverteert plezier en genot, 
geen opoffering en onderwerping. Als je dit oefent 
dan zul je slagen. Zij die slagen die zal ik 
grootmoedig belonen.

Mat. 16:24 Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Als 
iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met 
zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

Mat 19:29 Ieder die zijn huizen, broers, zusters, 
vader, moeder, kinderen of landerijen heeft 
achtergelaten omwille van mijn naam, zal het 
honderdvoud daarvan krijgen en deel hebben aan het
eeuwig leven.

At first, many of My people shall fail at letting go of 
the people, things and places they desire to keep. 
Few of My children love Me enough to deny 
themselves this way, though this I greatly desire of 
them.

You must train yourselves, My children. You must 
practice saying no to and letting go of what I want 
you to release, to do My will and not your own.

The world around you promotes pleasure and 
indulgence, not sacrifice and submission. If you 
practice, you will succeed. Those who succeed, I will
greatly reward.

Matthew 16:24: Then said Jesus unto his disciples, If
any man will come after me, let him deny himself, 
and take up his cross, and follow me.

Matthew 19:29: And every one that hath forsaken 
houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, 
or wife, or children, or lands, for my name's sake, 
shall receive an hundredfold, and shall inherit 
everlasting life.
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