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Wat wil je nu echt What You Really Want
Je zegt dat je meer wild van Mij, maar je kiest 
voortdurend andere dingen boven je tijd met Mij. Je 
zegt: Kijk, het weer, en rent naar buiten om te spelen 
als een klein kind. Je zegt dat je meer wild van Mij, 
maar je kiest andere mensen boven Mij. Ik verlang 
naar tijd met jou, maar je rent met je tijd naar 
anderen.
Je zegt dat je meer wild van Mij, maar je zoekt steeds
meer van iets anders. Je gedachten gaan uit naar het 
vermaak in de wereld en je gedachten aan Mij blijven
ver achter.
Je zegt dan je een ding wild van Mij, want je verlangt
dat ik het je gun. Maar ik heb je de toegang tot Mijn 
Troon gegund, iets waar de mensen uit de oude tijd 
hun leven voor gegeven hadden, maar jij benadert 
Mij niet, alleen dan met een open hand uitgestoken 
naar Mij.
Mijn kinderen, Ik heb je dat gegeven waarvan je zegt
dat je het wild, maar je kiest voortdurend iets anders. 
Doorzoek je hart, wat wil je nu echt? Een relatie met 
Mij is binnen bereik van iedere man, vrouw of kind, 
maar zo weinigen kennen mij.
Als je mijn troon niet benaderd dan kan ik ook jou 
niet kennen.

Mat. 7:21-23

 You say you want more of Me, yet you continually 
choose other things over your time with Me. You say 
Look at the weather, and run out to play like a small 
child. You say you want more of Me, yet you choose 
other people over Me. I long for time with you, yet 
you run to others with your time.
   You say you want to know Me more, yet you 
continually seek more of something else. Your mind 
seeks out entertainments in the world, and thoughts 
of Me are left far behind.
   You say you want one thing to Me, because you 
desire I would grant it to you. I have granted you 
access to My Throne, which men of old time would 
have gladly given their lives for, yet you do not 
approach except with your hand out to Me.
   My children, I have offered you what you say you 
want, yet you have continually chosen something 
else. Search your heart – what do you really want? A 
relationship with Me is within the reach of every 
man, every woman, every child, yet so few know 
Me.
   If you do not approach My Throne, I also cannot 
know you.

Matthew 7:21-23
21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall 
enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the 
will of my Father which is in heaven.
22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we 
not prophesied in thy name? and in thy name have cast 
out devils? and in thy name done many wonderful works?
23 And then will I profess unto them, I never knew you: 
depart from me, ye that work iniquity.
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