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Tijden Times
Jou tijden zijn in Mijn kundige handen. De mens 
heeft een onverzadigbare nieuwsgierigheid naar de 
toekomst en Mijn kinderen vragen zich vaak af 
waarom ik niet meer openbaar over hun toekomst.

Wanneer je weet dat er extreme goede of slechte 
seizoenen in het verschiet liggen, dan verlies je de 
focus op Mij voor die tijd. Je kunt het negatieve niet 
verhinderen als ik het verordend heb, of het goede 
doen toenemen. Daarom, de zou je kostbare tijd en 
energie verspillen om te anticiperen en om het 
onveranderlijke te veranderen.

Wees je er steeds van bewust dat ik het beste met je 
voor heb. Ik wil wat het beste is voor jou, maar het 
bereiken van het beste komt niet gemakkelijk, en het 
komt vaak aan het einde van een pad waar je nooit 
voor zou kiezen.

Als ik je niet laat zien wat er komen gaat, dan is dat 
een teken voor je om je op het heden te focussen.

Geef alles wat je hebt aan elk moment in de tijd en 
weet dat Ik je stappen leid op een manier die het 
beste is.

Your times are in My capable hands. Man has an 
insatiable curiosity about the future and My Children 
often wonder why I do not reveal more about their 
future to them. 

When you know extreme good or bad seasons lay 
ahead, it removes your focus to that time. You cannot
prevent the negative if I have ordained it, or increase 
the good. Therefore, you would waste valuable time 
and energy anticipating and trying to change the 
unchangeable.

Be always aware I have your best interests at heart. I 
want what is best for you, but achieving what is best 
does not come easy, and often arrives at the end of a 
path you would never choose.

When I do not show you what is ahead, it is a sign to 
you to focus on the now.

Give your all to each moment in time and know I 
guide your steps in the way that is best.

 
Psalm 31:15  My times are in thy hand: deliver me from 
the hand of mine enemies, and from them that persecute 
me.

James 1:4-5
4 But let patience have her perfect work, that ye may be 
perfect and entire, wanting nothing.
5 If any of you lack wisdom, let him ask of God, that 
giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it 
shall be given him.

Matthew 6:34  Take therefore no thought for the morrow: 
for the morrow shall take thought for the things of itself. 
Sufficient unto the day is the evil thereof.
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