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with Christ.with Christ.

Je zou het kunnen begrijpen You Would Understand
Oh mijn mensen, je vraagt Me wat er komen gaat op 
aarde, maar je maakt geen tijd vrij voor Mij. Je 
vraagt Me om je te zegenen, maar je gehoorzaamt 
niet eens het kleinste duwtje van mij. Je zegt dat je 
vrede wild, en toch ga je door in je zonden.

Als je jezelf bekend zou maken met Mijn Heilige 
woord, dan zou je begrijpen waarom ik je verzoeken 
niet honoreer.(1)

Ik verheug me erin Mijn kinderen te zegenen als ze 
gehoorzaam zijn aan Mij. Als ze zich zich verheugen 
en mijn correcties volgen. Als ze snel elkaar helpen 
op mijn aandrang. En ik verheug me erin hen te 
onderwijzen die nog ongehoorzaam zijn, dat Ik een 
betere weg aanbied. Een weg van vrede en herstel.

Begrijp je dan nog niet, Mijn kinderen, dat veel van 
wat je ervaart, voortkomt uit je gehoorzaamheid of 
ongehoorzaamheid aan Mij?

Oh My people, you ask Me what is coming in the 
earth, but you make no time for Me. You ask Me to 
bless you, yet you will not obey even the smallest 
nudging from Me. You say you want peace, yet you 
continue in your sin.

If you would familiarize yourself with My Holy 
Word, you would understand why I do not grant your
requests.

I delight to bless My children when they are obedient
to Me. When they submit gladly to My correction. 
When they are quick to help another at My nudging. 
And I delight to teach those who still disobey that I 
offer a better path. A path of peace and of healing.

Do you still not understand My children that much of
what you experience is based on your obedience and 
disobedience of Me?

John 14:15 -  If ye love me, keep my commandments.

Luke 6:46 - And why call ye me, Lord, Lord, and do not 
the things which I say?

Romans 6:16 - Know ye not, that to whom ye yield 
yourselves servants to obey, his servants ye are to whom 
ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto 
righteousness?

Matthew 7:21 - 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.

James 1:22 - But be ye doers of the word, and not hearers
only, deceiving your own selves.

Isaiah 1:19 -  If ye be willing and obedient, ye shall eat 
the good of the land:
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1) Veel te veel mensen denken dat God je dwingen wil om Hem te volgen, maar dat is niet zo. Hij wil je de weg wijzen naar een 
leven in volheid en naar het eeuwige leven, maar Hij vraagt je Hem te volgen. Je bent autonoom. Als je weigert te volgen dan 
verlies je Hem uit het oog. Hij wil je helpen in je zwakheden, maar je moet er wel om vragen en je moet er zelf naar verlangen.

De traditioneel gereformeerden onder ons zullen wellicht aanvoeren dat God ook het willen bewerkt, en dat ze dat niet zelf kunnen.

https://www.encyclo.nl/begrip/nudging
https://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=2487f8d3f7&e=73064d1ba0


Ja in zekere zin is dat zo. God geeft je een duwtje, een inzicht, maar je kunt dat ook  negeren, de zonden verkiezen en je 
verontschuldigen door leed of onrecht. Wegkijken als het even niet uitkomt. Verschuil je niet achter deze menselijke redeneringen, 
want ik zeg je: God wil dat je gered word en je kunt je straks als je voor de rechter staat niet met deze menselijke overwegingen 
vrijpleiten. Als Hij je roept, verhard dan niet je hart maar ga hem volgen, met vallen en opstaan.


