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Geruststelling Comfort
Ik zal je troosten.

Ik zal je troosten door mijn woord en door Mijn 
mensen. Ik zal je gerust stellen, ik zal je niet zonder 
troost laten Mijn kind.

Ik ken je pijn. Ik zie je worsteling en je verlangen om
Mij te behagen. Je verlangen om het goede te doen is 
kostbaar in mijn ogen. Ik zal je hulp sturen.

Ik ga er nu voor zorgen dat Mijn mensen naar een 
nieuw niveau van leven gaan en naar een nieuw 
niveau in Mij. Ik verlang ernaar dat jou vreugde 
volledig word.

Zie toe als ik je vreugdevolle verrassingen stuur!

Joh. 14:18 Ik zal je niet zonder troost laten: Ik zal 
naar je toe komen. (KJV)

Joh.15:11 Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie 
deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde, en zo 
jullie vreugde volkomen te maken.

I will comfort you.

I will comfort you through My Word and through My
people. I will comfort you. I will not leave you 
comfortless, My child.

I know your pain. I see the struggle, and your desire 
to please Me, and your desire to do right is precious 
in My sight. I will send you help.

I will now cause My people to move up to a new 
level of living, a new level of life, a new level in Me. 
I desire your joy would be full.

Watch now as I send you joyful surprises!

John 14:18: I will not leave you comfortless: I will 
come to you.

John 15:11: These things have I spoken unto you, 
that my joy might remain in you, and that your joy 
might be full.
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