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Spreek de beloften uit Speak the Promises
Mijn kinderen, je weet dat er engelen zijn 
toegewezen aan elk van jullie die waken over jullie 
levens. Deze engelen zullen nu een grotere rol gaan 
spelen in jullie levens. Op momenten zul je er van 
bewust zijn dat ze bij je zijn en je helpen. Als je Mijn
woord uitspreekt, dan zullen deze engelen het doen, 
in Mijn naam voor jou.

Weet dat ik opdracht heb gegeven voor alle 
gebeurtenissen, en alle dingen te goede voor elk van 
jullie in wat gaat komen. Alleen de slechten (mensen)
hebben rede tot angst voor Mijn oordelen, want voor 
de Mijne zal worden gezorgd. Als je iets nodig hebt, 
spreek dan de beloften uit Mijn woord uit. Zoek naar 
haar verborgen schatten, want daarin is altijd 
voorziening voor je.

Mijn mensen zijn niet zonder voorziening, Mijn 
mensen missen het geloof in Mijn woord om te 
voorzien.

Begin dit nu in je dagelijkse levens te oefenen en zie 
hoe ik daar al in heb voorzien. Spreek Mijn beloften 
en ontvang.

Hebreeën 1:14 Wat zijn zij anders dan dienende geesten, 
uitgezonden ten behoeve van hen die de redding zullen 
erven?

Filippenzen 4:19 En mijn God zal vanuit zijn rijkdom in 
al uw noden voorzien door u de heerlijkheid te schenken 
in Christus Jezus.

Matteüs 6:26 Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien
niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader 
voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels? [27] Wie
van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan zijn
leven? [28] En wat maak je je bezorgd over je kleren? 
Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze werken 
niet, ze spinnen niet. [29] Maar Ik zeg jullie: zelfs Salomo
met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van 
hen. [30] Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag
staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, 
hoeveel te meer kleedt Hij dan jullie, kleingelovigen? [31]
Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Wat 
zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken? [32] Want 

My children, you know there are angels assigned to 
each of you, that watch over your lives. These angels 
will begin playing a bigger role in your lives now. At 
times, you will become aware they are with you, 
helping you. When you speak My Word, these angels
perform it on My behalf for you.

Know that I have ordered all events and all things for
the good of each of you in what is to come. It is only 
the wicked who need fear My judgments, for My 
own shall be provided for. When you are in need, 
speak the promises in My holy Word. Search for its 
hidden treasures, for there is always provision for 
you there.

My people are not without provision, My people are 
without faith in My Word to provide.

Begin now to practice this in your everyday lives and
see how I have provided for you there. Speak My 
promises and receive.

Hebrews 1:14 Are they not all ministering spirits, sent 
forth to minister for them who shall be heirs of salvation?

Philippians 4:19 But my God shall supply all your need 
according to his riches in glory by Christ Jesus.

Matthew 6:26 Behold the fowls of the air: for they sow 
not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your 
heavenly Father feedeth them. Are ye not much better 
than they?

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.

2 Peter 1:3 According as his divine power hath given unto
us all things that pertain unto life and godliness, through 
the knowledge of him that hath called us to glory and 
virtue:

Psalm 23:1 The Lord is my shepherd; I shall not want.



naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse 
Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. [33] Zoek 
eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan 
krijg je dat alles erbij.

Mark 11:23 For verily I say unto you, That whosoever 
shall say unto this mountain, Be thou removed, and be 
thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, 
but shall believe that those things which he saith shall 
come to pass; he shall have whatsoever he saith.
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