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Jou aanbidding Your Worship
Mijn kinderen, er ontbreekt veel aan jou aanbidding, 
en is helemaal niet zoals ik verlang dat het zal zijn. 
Velen van Jullie aanbidden Mij er weinig, als je het al
doet. Ik verlang jou aanbidding, en jou vijand 
verlangt het ook1. Als hij het niet krijgen kan, dan wil
hij het Mij onthouden.

Een gebrek aan aanbidding van Mij in jullie levens is
een erg serieuze zaak, en verhindert vele zegeningen 
voor jullie. De zegen van vreugde en vrede zijn 
daaronder. Als de tijd voortgaat zul je deze steeds 
meer nodig hebben.

Ze velen van jullie blijven nu in gebreke, en jullie 
gebrek aan aanbidding is een deel van de oorzaak. 
Als je Me aanbid zoals je het goed is, geef me je hart,
aanbid me en zing lofzang tot Mij, ze zult je 
omstandigheden voor je ogen zien veranderen.

Houd niet terug van Mij, wat Mijn machtige naam 
toekomt. Denk je dat ik jou aanbidding waard ben? 
Welke dingen in jou leven ontnemen je de 
aanbidding aan Mij?1 Wat is belangrijker dan Ik?

My children, your worship is lacking much and not at
all as I desire it would be. Many of you worship Me 
very little, if at all. I desire your worship, and your 
enemy also desires it. If he cannot have it, he desires 
to keep it from Me.

A lack of worship of Me in your lives is a very 
serious matter in My eyes, and will hold back many 
blessings from you. The blessings of joy and peace 
are among them. As time goes on, you will need 
these more and more.

So many of you are in lack right now and your lack 
of worship is part of the cause. If you will worship 
Me as you should, give Me your heart, praise Me and
sing hymns to Me, you will see your circumstances 
transform before your very eyes.

Do not hold back from Me what is due My mighty 
Name. Do you not think Me worthy of your worship?
What is it in your life that is taking your worship 
from Me? What is more important to you than Me?

John 4:24  God is a Spirit: and they that worship him 
must worship him in spirit and in truth.

Exodus 34:14  For thou shalt worship no other god: for 
the Lord, whose name is Jealous, is a jealous God:

Deuteronomy 8:19  And it shall be, if thou do at all forget 
the Lord thy God, and walk after other gods, and serve 
them, and worship them, I testify against you this day that
ye shall surely perish.
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1 Vergis je niet, onze vijand krijgt heel vaak onze aanbidding. Kijk eens in sport stadia, en rockconcerten. Alles waar jij voor 
juicht, dingen die erg belangrijk zijn in je leven, waar je meer tijd aan besteed dan aan de God van Abraham Isaak en Jacob. 
Dat zijn de dingen die je aanbidding afleiden naar die andere “god”.
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