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Tijd om los te laten Time of Letting Go
Het is nu de tijd voor Mijn mensen om de dingen van
de wereld los te laten. De dingen in deze wereld zijn 
slechts een last in wat gaat komen.

Ik geef Mijn kinderen wel vele schatten en 
genoegens op aarde om er een bepaalde tijd van te 
genieten, maar het is beslist nodig dat je ook bereid 
bent deze dingen weer los te laten als de tijd ervoor 
voorbij is, zodat je vrij blijft van onnodige last en 
volledig in Mijn wil voor jou leven kunt wandelen. 
Dit is wat ik verlang, maar het is vereist voor hen die 
Ik verhoog tot een hogere plaats.

Wees altijd gereed.

In de geest werd me getoond dat de Heer sprak over 
huizen, banen, carrieres, financien en relaties. Dat hij
ons terug kan houden of kan zeggen, ga daarheen. 
Niets mag voor hem staan. Er werd me ook getoond 
dat Hij nu begint sommige van deze dingen terug te 
vragen om hen te testen die Hij wil verhogen tot de 
hogere plaatsen. Hij liet me zien dat zij die deze 
dingen bereidwillig opgeven, die niet vasthouden of 
twijfelen, snel verhoogd gaan worden tot op plaatsen 
die hen zullen verbazen. De Heer verwees me naar de
aanzienlijke man in Lukas 18. Hij kon zijn rijkdom 
niet loslaten.

Lukas 18:[18] Een aanzienlijk man stelde Hem deze 
vraag: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te 
krijgen aan het eeuwig leven?’ [19] Jezus zei tegen 
hem: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, 
alleen God. [20] De geboden kent u: geen echtbreuk 
plegen, niet doden, niet stelen, niet vals getuigen, en 
uw vader en uw moeder eren.’ [21] ‘Aan dat alles 
heb ik mij van jongs af gehouden’, zei de man. [22] 
‘Dan rest u nog één ding’, zei Jezus tegen hem. 
‘Verkoop alles wat u hebt, deel het uit aan de armen, 
en u hebt een schat in de hemel. Kom dan terug om 
Mij te volgen.’ [23] Toen hij dit hoorde werd hij diep 
bedroefd, want hij was buitengewoon rijk.

Now is the time of letting go of the things of the 
earth for My people. What is on the earth can only 
encumber you in what is to come.

Though I give My children many treasures and 
pleasures on the earth to enjoy for a season, it is 
imperative you be ready and willing to release these 
things back to Me when their season is done, that you
may remain free and unencumbered to fully walk out
My will for you. This is My desire and what I require
of those I am promoting to higher levels in Me.

Always be ready.

NOTE: In my spirit, I was shown the Lord is talking 
about houses, jobs, careers, finances, and 
relationships that can hold us back when He says go, 
or move here or yonder. Nothing is to be placed 
before Him. I was also shown that He is beginning 
now to ask for some of these back to test those whom
He wants to promote the highest, or to give the most. 
He showed me that those who give these up readily, 
who do not hold back or hesitate, will be quickly 
promoted to levels that will amaze them. The Lord 
showed me the wealthy ruler in Luke 18. He was 
more attached to his wealth and earthly pleasures 
than the Lord, so he could not give them up.

Psalm 52:7: Lo, this is the man that made not God 
his strength; but trusted in the abundance of his 
riches, and strengthened himself in his wickedness.

Luke 18:18-23: 
18 And a certain ruler asked him, saying, Good 
Master, what shall I do to inherit eternal life?
19 And Jesus said unto him, Why callest thou me 
good? none is good, save one, that is, God.
20 Thou knowest the commandments, Do not commit 
adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false 
witness, Honour thy father and thy mother.
21 And he said, All these have I kept from my youth 
up.
22 Now when Jesus heard these things, he said unto 
him, Yet lackest thou one thing: sell all that thou 
hast, and distribute unto the poor, and thou shalt 



have treasure in heaven: and come, follow me.
23 And when he heard this, he was very sorrowful: 
for he was very rich.
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