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Wijsheid Wisdom
Ik verlang dat Mijn kinderen verstandig zijn. Ik 
verlang dat je wijsheid verzamelt voor de tijden die 
komen, zolang het nog beschikbaar is voor je. Ik 
verlang dat wat ik je gegeven heb, ten goede laat 
komen voor jou. Maar zo weinig van Mijn kinderen 
doen dat.

In de dagen die komen zullen Mijn kinderen die nu 
geen tijd hebben voor Mij, zeer veel spijt hebben dat 
ze Mij en Mijn Woord geen prioriteit hebben 
gegeven. Je zult je dan realiseren waarom ik je steeds
weer waarschuwde van de noodzaak hiervan.

Mijn kinderen, niemand kan je voorbereiden of 
beschermen als je niet wild gehoorzamen. Als mijn 
woorden niets voor je betekenen, dan kan ik je niet 
behoeden.

(Je zult Hem moeten volgen als Hij je in veiligheid 
brengt. Hoe kun je zeggen dat je Zijn leerling bent 
als je zijn woorden negeert?)

I desire My children would be wise. I desire you 
would lay up wisdom for the times to come, while it 
is yet available to you. I desire you would avail 
yourselves of what I have provided for you, but so 
very few of My children do.

In days to come, My children who have no time for 
Me now will feel great regret they did not make Me 
and My Word a priority. You will realize then why I 
warned you again and again of the necessity of this.

My children, no one can prepare or protect you if you
will not obey. If My words mean nothing to you, I 
cannot keep you safe.

Proverbs 12:15 The way of a fool is right in his own eyes: but 
he that hearkeneth unto counsel is wise.

Proverbs 1:33 But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely,
and shall be quiet from fear of evil.

Proverbs 1:25-27 But ye have set at nought all my counsel, and 
would none of my reproof:
26 I also will laugh at your calamity; I will mock when your 
fear cometh;
27 When your fear cometh as desolation, and your destruction 
cometh as a whirlwind; when distress and anguish cometh upon
you.
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