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Streven Striving
Mijn mensen streven, maar niet naar intimiteit met 
Mij.

Je streeft naar de dingen van deze wereld Mijn 
kinderen, maar alles waar je naar hoeft te verlangen 
is Mij, want al deze dingen zullen daar aan 
toegevoegd worden.

Maar een ding is echt nodig: Houd van de Heer jou 
God met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand.

Werp je andere zorgen op Mij, streef ernaar Mij te 
kennen door Mijn Woord en Ik zal zorgen dat het 
andere je toekomt.

Mat. 6:33 Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij.

Mat.22:37 Jezus zei hem: ‘U zult* de Heer uw God 
liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en 
met heel uw verstand.

1-Peterus 5:7 Leg al uw zorgen bij Hem neer, want 
Hij heeft hart voor u.

Luk.10:42 maar slechts één ding is nodig. Maria 
heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet 
worden ontnomen.’

My people are striving, but not for intimacy with Me.

You are striving for things in the earth, My children, 
and all you need desire is Me, for then shall all those 
things be added to you.

Only this is truly needful: Love the Lord your God 
with all your heart, your soul and your mind.

Cast those other burdens on Me, and strive to know 
Me through My Word, and I will cause the rest to 
come to you.

Matthew 6:33: But seek ye first the kingdom of God, 
and his righteousness; and all these things shall be 
added unto you.

Matthew 22:37: Jesus said unto him, Thou shalt love
the Lord thy God with all thy heart, and with all thy 
soul, and with all thy mind.

1 Peter 5:7:  Casting all your care upon him; for he 
careth for you.

Luke 10:42: But one thing is needful: and Mary hath 
chosen that good part, which shall not be taken away
from her.
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