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Laat het niet zo zijn Let It Not Be
Laat toenemen. Je hebt Me gevraagd jou te laten 
toenemen. Laat je tijd in gebed met Mij toenemen. 
Laat de tijd dat je met Mij praat toenemen, dat je tot 
me bid, totdat je Me kunt horen. Totdat je Mij tot je 
hoort spreken.

Zo vaak, mompelen mijn kostbare kinderen een snel 
gebedje naar Mij, en net als kinderen, rennen ze 
daarna de deur uit naar hun bezigheden. Je kunt me 
niet leren kennen op deze manier, in deze kleine tijd. 
Is dit alles wat Ik je waarde ben?

Ik kan voor jou geen vluchtige gedachte zijn. Ik kan 
niet alleen maar een verplichting zijn. Ik ben de Heer.
Ik ben Koning over alles. Als je Me niet aanbid met 
je tijd, je liefde en je aandacht, dan aanbid je me in 
het geheel niet.

Laat het niet zo zijn dat als we elkaar ontmoeten, dat 
Ik moet zeggen: “Ga weg van mij...”. Mijn liefde is 
zo diep, maar je bent zo makkelijk weg te leiden, 
weg van Mij, naar je drukke dag.

Kom terug naar Mij. Zoek Me met heel je hart.

Increase. You have asked Me to increase you. 
Increase your prayer time with Me. Increase your 
time talking to Me, praying to Me, until you can hear
Me. Until you hear Me speak to you.

So often, My precious children, you mumble a quick 
prayer to Me, and like children, you run out the door 
to your activities. You cannot come to know Me this 
way, in this small amount of time. Is this all I am 
worth to you?

I cannot be an afterthought to you. I cannot be just an
obligation. I am the Lord. I am King over all. If you 
do not worship Me with your time, your love, and 
your attention, then you do not worship Me at all.

Let it not be that when we meet, I must say, “Depart 
from Me….”  My love for you is so deep, yet you are
so easily led astray, away from Me to your busy day.

Come back to Me. Seek Me with your whole heart.

Jeremiah 29:13  And ye shall seek me, and find me, when 
ye shall search for me with all your heart.

Matthew 7:23  And then will I profess unto them, I never 
knew you: depart from me, ye that work iniquity.
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