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Niets van het goede No good thing
De tijden zijn veranderd, maar Mijn woord blijft 
hetzelfde. Mijn geboden en wensen voor jou 
veranderen niet. Ik heb in jou redding voorzien, in je 
genezing en verlossing, je vrede en voorspoed.

Niets van het goede hoeft je te ontbreken, en als je 
over mijn paden wandelt, dan zal dat ook niet.

Als je gebrek hebt, kijk in mijn woord. Als je pijn 
hebt, kijk in mijn woord. Voor wat je ook maar nodig
hebt, kijk in mijn woord en je vind daar de 
antwoorden waar je naar zoekt, Ik heb daarin 
voorzien Mijn kind.

Kijk in mijn woord Mijn hart voor jou is daar.

Times have evolved, but My Word remains the same.
My commands and desires for you do not change. I 
have provided for your redemption, your healing and 
deliverance, your peace and prosperity.

You need not be without any good thing, and if you 
truly walk in My ways, you shall not.

If you lack, look to My Word. If you are in pain, look
to My Word. For anything you need, look into My 
Word, and you shall find the answers you need there. 
I have provided for you, My child.

Look into My Word. My heart for you is there.

Psalm 84:11 For the Lord God is a sun and shield: 
the Lord will give grace and glory: no good thing 
will he withhold from them that walk uprightly.

Psalm 34:10 The young lions do lack, and suffer 
hunger: but they that seek the Lord shall not want 
any good thing.

Joshua 21:45 There failed not ought of any good 
thing which the Lord had spoken unto the house of 
Israel; all came to pass.
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