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Zo kan Ik je niet zegenen I Cannot Bless You
Verzet je niet zo tegen Mijn leiding, Mijn kinderen, 
want je weet niet alles van wat er komt, daar waar jij 
bent, zoals Ik dit weet.

Mijn verlangen is altijd voor jou welzijn, het is om je
altijd te zegenen, maar ik kan je niet zegenen als je 
me niet gehoorzaamt. Ik kan je niet zegenen als je 
koppig vasthoud aan je zonden. Ik kan je niet 
zegenen als je van Mij afdwaalt door het aanbidden 
van wereldse relaties die ik niet voor jou verlang.

Ik kan je niet zegenen als je weigert je kruis op te 
pakken, jezelf te vernederen en Mij te volgen.

Je verlangt van Mij dat ik het wereldse in je zegen en
dat kan ik niet doen.

Jeremia 29:11

Jacobus 4:4 Trouwelozen, weet u niet dat vriendschap 
met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de 
wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God.

Matheus 16:24

De Psalmen 32:9 Wees dan niet als een paard of als een 
redeloze ezel, slechts in te tomen met bit en teugel: dan 
kan geen kwaad bij u komen.

Struggle not so against My leading, children, for you 
do not know all of what is coming to where you are 
as I do. 

My desire is always for your good, it is always to 
bless you, but I cannot bless you if you will not obey 
Me. I cannot bless you if you stubbornly cling to 
your sin. I cannot bless you when you depart from 
Me in idolizing worldly relationships I do not desire 
for you.

I cannot bless you if you refuse to pick up your cross,
and deny yourself to follow Me.

You are asking Me to bless the worldliness in you 
and that I cannot do.

Jeremiah 29:11 For I know the thoughts that I think 
toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of 
evil, to give you an expected end.

James 4:4 Ye adulterers and adulteresses, know ye not 
that the friendship of the world is enmity with God? 
whosoever therefore will be a friend of the world is the 
enemy of God.

Matthew 16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any 
man will come after me, let him deny himself, and take up 
his cross, and follow me.
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