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Veel veranderingen Many Changes
Mijn kinderen, je bent een tijd ingegaan van veel 
veranderingen. Voor zij die toegewijd zijn aan Mij en
wandelen in Mijn wil voor jullie levens, zul je nu 
talrijke veranderingen ervaren in belangrijke 
gebieden van je leven. Je ziet deze veranderingen1 al 
komen en verzet je niet tegen Mijn hand. Ik heb deze 
veranderingen in gang gezet om je naar een volgend 
niveau in Mijn wil te brengen.

Vele van deze veranderingen komen door mensen die
dicht bij je staan. Verzet je niet, maar weet dat je 
Vader aan het werk is in jou wereld, en ik doe het 
naar Mijn welbehagen om jou in een niveau van 
grotere zegeningen te brengen.

Prijs mij als deze veranderingen plaatsvinden1, ook 
als ze niet fijn zijn, want het einder ervan zal goed 
zijn, en je zult een grote beloning ervaren als je in 
Mijn wil blijft als ik dit doe.

(Bijbel teksten worden niet vertaald, die kunt u lezen in 
uw eigen Bijbel.)

My children, you have entered into a Season of Many
Changes. For those of you who are submitted to Me 
and walking in My will for your lives, you will now 
experience numerous changes in the major areas of 
your life. You already see the changes coming, do not
resist My Hand. I have orchestrated these changes to 
move you to the next level of My will for you.

Many of these changes will come about through 
those close to you. Do not resist, but know it is your 
Father at work in your world, and I am doing My 
good pleasure to bring you into greater levels of 
blessing.

Praise Me as these changes happen, even if they are 
not all pleasant, for they shall end well, and you shall
be greatly rewarded if you will stay in My will as I 
do them.

Psalm 1:3   And he shall be like a tree planted by the 
rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; 
his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth 
shall prosper.

Ecclesiastes 3:1 To every thing there is a season, and a 
time to every purpose under the heaven:

Philippians 4:11-13
11 Not that I speak in respect of want: for I have learned, 
in whatsoever state I am, therewith to be content.
12 I know both how to be abased, and I know how to 
abound: every where and in all things I am instructed 
both to be full and to be hungry, both to abound and to 
suffer need.
13 I can do all things through Christ which strengtheneth 
me.

Bron: https://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=026a1d32e6&e=73064d1ba0 

1 Dit is best een lastige tekst. We leven in een tijd waarin de wereld gedestabiliseerd word en gaat wankelen onder het gewicht 
van de zonde. Niet iedere verandering is goed of van God. Wees waakzaam en tracht dicht bij de vader te wandelen zodat je 
Zijn wil kunt verstaan. Waar dit stuk naar verwijst is dat je soms iets op moet geven als je de Vader volgt in Zijn wil.
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