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Voorwaardelijk geloof Conditional Faith
Stel geen voorwaarden aan Mij, Mijn kinderen, want 
Ik ben God, en geen mens geeft Mij opdrachten.

Veel van Mijn kinderen hebben een voorwaardelijk 
geloof. Voorwaardelijk op dat Ik dit ga doen of dat 
zal beschermen in wat komen gaat. Maar weet je dat 
een Vader niet gecommandeerd word door Zijn 
kinderen? Plaats jij jezelf boven Mij? Denk je dat jij 
weet wat het beste is?

Een voorwaardelijk geloof1 zal tot gevolg hebben dat 
velen van Mij wegvallen in wat gaat komen. Omdat 
ik niet tegemoet kom aan hun verwachtingen, zullen 
velen Mij de rug toedraaien en de vijand gaan dienen.
En de vijand zal hen gebruiken. Dit is niet in mijn 
verlangen noch in Mijn wil, maar het is hun eigen 
keuze.

Mijn kinderen, doorzoek jullie harten en verzeker je 
ervan dat je geloof niet voorwaardelijk is. Doorzoek 
jullie harten om te weten of er iets is wat jouw geloof
in Mij zou kunnen doen falen.

Dit is van het grootste belang.

Do not put conditions on Me, My children, for I am 
God, and no man instructs Me.

Many of My children have conditional faith. 
Conditional upon Me doing this or protecting that in 
what is coming, but do you not know that a Father is 
not commanded by His children? Do you think 
yourselves above Me? Do you think you know what 
is best?

Conditional faith will cause many to fall away from 
Me in what is coming. Because I do not meet their 
expectations, many will turn their backs on Me and 
serve the enemy. And the enemy shall have them. 
This is neither My desire, nor My will, but their 
choice.

My children, search your hearts and ascertain that 
your faith is not conditional. Search your hearts to 
know if any thing could cause your faith in Me to 
fail.

This is of the highest priority.  

Job 40:2
2 Shall he that contendeth with the Almighty instruct 
him? he that reproveth God, let him answer it.

Luke 17:5
5 And the apostles said unto the Lord, Increase our faith.

Luke 22:32
32 But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and 
when thou art converted, strengthen thy brethren.

Bron: https://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=ed21321878&e=73064d1ba0 

1 Dit is een tegenstelling in zichzelf. Geloven in God betekend vertrouwen op God. Voorwaarden stellen aan Hem betekend dat 
je zelf de controle vast houd en dat is dus tegengesteld aan geloof.
Als je het nodig hebt om God voorwaarden te stellen betekend dat, dat je Hem niet goed kent. Neem dit a.u.b. serieus.
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