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Weet dit Know This
Weet dit: Over welke weg je ook reist, met welke 
ontberingen te ook te maken krijgt, welke pijn ook in
je ziel is, ik geef er om.

Jij bent Mijn kostbare kind, en ik houd oneindig veel 
van je. Ik houd van je als je jezelf goed gedraagt, 
maar ook als je jezelf niet zo goed gedraagt. Ik houd 
van je.

Ik ben bij je, zelfs al zie je Me niet. Als je me niet 
hoort. Als je Mijn aanwezigheid niet kunt voelen, dan
ben Ik toch bij je. Elke minuut, dag of nacht, Ik waak
over je. Er is niets van wat je zegt of denkt waarvan 
Ik me niet bewust ben.

Als je meer van Mij verlangt, buig dan neer en stort 
je hart uit bij Mij, Mijn kind. Zoek me in Mijn 
woord, Ik word daar altijd gevonden en ik ben bij je 
als je daar over Mij leest.

De vijand probeert je te laten denken dat ik je niet zie
en niet geef om je leven en je pijn, maar dat is een 
leugen. Ik gaf altijd om je. Ik zal altijd om je geven. 
Soms kan ik je vragen niet meteen inwilligen, om 
redenen waarvan je niet weet, maar het is nooit 
omdat Ik niet om je geef.

Weet dat de seconde dat een gebed tot me opstijgt, 
dat ik begin met het antwoord.

Geloof.

Mat.28:20 en leer hun alles onderhouden wat Ik 
jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle 
dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’ Amen

Jozua 1:9 Ik herhaal: Wees sterk en moedig en laat u
niet door angst verlammen, want de heer uw God is 
met u, waar u ook gaat.’

Joh.3:16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn 
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Know this. Whatever road you are traveling, 
whatever hardship you are facing, whatever pain is in
your soul, I care.

You are My precious child, and I love you endlessly. 
I love you when you are behaving well. I love you 
when you are not behaving so well. I love you.

I am with you, even when you cannot see Me. When 
you do not hear Me. When you cannot feel My 
presence, I am still there with you. Every minute, day
or night, I am watching over you. There is nothing 
you think, say or do that I am not aware of.

When you long for more of Me, bow down and pour 
out your heart to Me, child. Seek Me in My Word, I 
am always found there, and I am with you as you 
read of Me there.

The enemy tries to make you think I don’t see or care
about your life and your pain, but that is a lie. I have 
always cared. I will always care. Sometimes I cannot 
answer our requests of Me immediately for reasons 
you know not, but it is never because I do not care.

Know that the second a prayer is lifted up to Me, I 
set about sending the answer.

Believe.

Matthew 28:20: Teaching them to observe all things 
whatsoever I have commanded you: and, lo, I am 
with you always, even unto the end of the world. 
Amen.

Joshua 1:9: Have not I commanded thee? Be strong 
and of a good courage; be not afraid, neither be thou
dismayed: for the Lord thy God is with thee 
whithersoever thou goest.

John 3:16: For God so loved the world, that he gave 
his only begotten Son, that whosoever believeth in 
him should not perish, but have everlasting life.
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