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Hoe ik jullie gebruiken ga How Will I Use You
In deze zware tijden komen de wijze onder Mijn 
kinderen in de stroom van Mijn kracht en glorie door 
zich onder te dompelen in mijn woord. Er zijn nu 
vele mogelijkheden op aarde om je in mijn woord 
onder te dompelen, je kunt kijken, luisteren en lezen. 
En ik verlang dat je van al deze dingen gebruik 
maakt om je voor te bereiden, zodat je gereed 
gevonden word als ik terugkeer, zodat je nu toegerust
word, volledig toegerust om Mijn werk te doen in het
huidige oogst-veld.

Want hoe moet ik je gebruiken als je weigert jezelf 
voor te bereiden? Hoe kun je vechten als je weigert 
toegerust te worden? Denk je dat ik je op 
wonderbaarlijke wijze zal toerusten terwijl je achter 
wereldse genoegens aan zit? Zoiets doe ik niet Mijn 
kinderen.

Mijn kinderen die zich weigeren voor te bereiden en 
weigeren toegerust te worden in Mijn woord zullen 
nutteloos zijn in de strijd en zonder beloning in de 
tijd waarop Mijn glorie op aarde komt. Je bent alleen 
geschikt voor de zijlijn als je jezelf niet voorbereid, 
zoals Mijn woord je opdraagt.

Wees niet onverstandig, Mijn kinderen, je ziet wat er 
aan komt. Bereid je voor.

In these perilous times, My wise children are 
entering into the flow of My power and My glory by 
soaking in My Word. There are many avenues for 
soaking in My Word in the earth now – you can 
watch, listen and read, and I desire you would avail 
yourselves of all of them to prepare, that you may be 
found ready upon My arrival, that you may be 
equipped now. Fully equipped to do My work in this 
current field of harvest.

For how will I use you if you refuse to prepare?
 How can you fight if you refuse to be equipped? Do 
you think I will miraculously equip you while you 
spend your time in worldly pursuits? I shall not, My 
children.

My children who refuse to prepare, who refuse to be 
equipped in My Word shall be useless in battle, and 
without reward as (in the time period when) My 
glory falls in the earth. You are fit only for the 
sidelines if you do not prepare as My Word 
commands. 

Do not be unwise, My children. You see what is 
coming. Prepare.

2 Timothy 2:15  Study to shew thyself approved unto God, a 
workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the 
word of truth.

2 Timothy 3:16 All scripture is given by inspiration of God, and 
is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for 
instruction in righteousness: 17 That the man of God may be 
perfect, thoroughly furnished unto all good works.

Bron: http://blogspot.us2.list-manage1.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=d30ef9a44e&e=73064d1ba0 

http://blogspot.us2.list-manage1.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=d30ef9a44e&e=73064d1ba0

