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Vrij gezet van
gebondenheid

Release from Bondage

Mijn mensen, ik doe een werk in jullie levens om je 
vrij te zetten van gebondenheid. Gebondenheid is 
nooit van Mij, want waar Mijn Geest is, daar is 
vrijheid.

Sommige van jullie gaan een verandering in de 
omstandigheden zien die eerst negatief lijkt. (In mijn 
geest zag ik partners of anderen elkaar verlaten1 en 
banen die beëindigen etc.) Maar het is in 
werkelijkheid een open deur voor je om vrij te zijn 
omdat ik een beter plan met je heb.

Mijn mensen moeten in positie zijn voor wat eraan 
komt, want op deze manier, kan ik je beschermen. Ik 
kan hen buiten Mijn wil niet beschermen. Kijk uit 
naar tekenen van Mij en luister naar Mijn leiding in 
je geest. Ik ben de goede herder, Ik leid altijd Mijn 
schapen.

My people I am working in your lives to release you 
from bondage. Bondage is never from Me, for where 
My Spirit is, there is liberty always.

Some of you will see a change in you circumstances 
that at first appears negative  (in my spirit, I saw 
spouses or others leaving, jobs ending, etc.), but it is 
actually an open door for you to be free because I 
have a better plan for you.

My people must be in position for what is coming, 
for in this way, I can protect you. I cannot protect 
those out of My will. Watch for My signs, listen for 
My leading you in your spirit. I am the Good 
Shepherd, and I always guide My sheep

2 Cor. 3:17 Now the Lord is that Spirit: and where the 
Spirit of the Lord is, there is liberty.

Proverbs 14:12 There is a way which seemeth right unto a
man, but the end thereof are the ways of death.

John 10:27 My sheep hear my voice, and I know them, 
and they follow me:
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1 De heer haat scheiding, maar sommige relaties (niet noodzakelijk een huwelijk) zijn zo werelds dat ze je bij God vandaan 
houden.
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