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Ik ben aan het herschikken I Am Rearranging
De vele veranderingen van de laatste tijd kunnen je 
onzeker gemaakt hebben over veel dingen. Wees 
geduldig Mijn kinderen, want wat voor jou, in jouw 
leven wanordelijk lijkt, is Mijn herschikken wat 
herschikt moet worden.

Sommige van jullie zijn op de verkeerde plaats om 
Mijn wil te doen, sommigen van jullie bij de 
verkeerde mensen. Sommigen van jullie hebben 
prioriteiten die scheef zijn. Ik herschik deze dingen 
zodat je me kunt dienen, zodat je nieuwe vreugde 
kunt hebben in deze tijd.

Jou aandeel in deze tijd van verandering is om je te 
onderwerpen aan Mijn keuze voor jouw1. Om je te 
vernederen onder Mijn hand, wetende dat wat ik wil, 
het beste is voor je. Weet dat wat het beste is voor 
jou, niet altijd is wat jij wil.

The many changes of late have left you in a place of 
uncertainty about many things. Be patient, My 
children, for what looks chaotic to you in your life is 
Me rearranging what needed to be rearranged.

Some of you were in the wrong place to do My will, 
some of you were with wrong people. Some of you 
have priorities that have gotten askew. I am 
rearranging these things that you might serve Me 
better, that you might have new joy in this time. 

Your part in this season of change is to submit to My 
choice for you. To humble yourself under My hand, 
knowing I want what is best for you. Know that what
is best for you is not always what you want.

1 Peter 5:5-7
5 Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. 
Yea, all of you be subject one to another, and be clothed 
with humility: for God resisteth the proud, and giveth 
grace to the humble. 6 Humble yourselves therefore under
the mighty hand of God, that he may exalt you in due 
time: 7 Casting all your care upon him; for he careth for 
you.
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1 Het lastige aan zo'n profetie is dat je wel moet kunnen inschatten of de dingen die in jouw leven gebeuren inderdaad uit God 
zijn, of dat het gevolgen zijn van andere geestelijke krachten. Wees waakzaam en toets alles aan Gods woord.
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