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with Christ.with Christ.

Kom naar Mij Come to Me
Toen ik je dichter bij Me trok, toen voelde je Mij een 
realiteit worden in je bewustzijn. Als je ziet dat ik 
echt1 ben, dan word je geloof aangesproken om meer 
op me te vertrouwen voor wat je nodig hebt. Als dit 
verder gaat in de tijd, dan ga je meer op Mij 
vertrouwen, en troost bij me zoeken als je door 
beproevingen gaat op de aarde. Ik leer je nu over 
Mijzelf, Ik leer je hoe je op Mij kunt vertrouwen, hoe
je bij Mij kunt komen voor troost, in plaats van troost
te zoeken in werelds vermaak, wat er al spoedig niet 
meer zal zijn.

Als je voelt dat Ik je roep, je dichter Bij me trek, kom
dan in Mijn aanwezigheid in gebed, in dankbaarheid, 
als je uitspreekt wat jou toekomst zal zijn. Ik zal je 
(hierin) die dingen geven die niet tegen Mijn wil zijn 
wanneer je ze uitspreekt.
Er is maar weinig tijd om over Mij te leren, stel niet 
uit, ondanks dat vele dingen om je heen je aandacht 
en tijd opeisen, niets is zo belangrijk voor je 
toekomst als je tijd met Mij.

As I have drawn you closer to Me, you have felt Me 
becoming more real in your consciousness. As you 
see that I am real, your faith is stirred to believe Me 
for more of what you need. As this continues over 
time, you begin to rely on me, to lean into Me for 
comfort as you walk through earthly trials. I am 
teaching you about Myself now. I am teaching you 
how to rely on Me, how to come to Me for comfort 
instead of those earthly pleasures that shall soon be 
gone.

When you feel Me calling you, drawing you near 
Me, come. Come into My Presence in prayer, in 
thanksgiving, in declaring to your future what shall 
be. I will grant you those things that are not against 
My will as you speak them.
Little time is left for you to learn of Me, do not delay.
Though many things around you compete for your 
time and attention, none is as vital to your future as 
your time with Me.

2 Corinthians 1:3-5
3 Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus 
Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort; 
4 Who comforteth us in all our tribulation, that we may be
able to comfort them which are in any trouble, by the 
comfort wherewith we ourselves are comforted of God. 
5 For as the sufferings of Christ abound in us, so our 
consolation also aboundeth by Christ.
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1 Als je gaat zien wie ik werkelijk ben
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