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Niet de eerste Not First
Veel van Mijn kinderen zeggen, Ik ben de eerste in 
hun hart en in hun leven, en toch ben Ik dan niet.

Ik ben niet de eerste in de tijd die je besteed. In ben 
niet de eerste in het geld dat je uitgeeft. Ik ben niet de
eerste in wie je lief hebt. Dus hoe ben ik dan de 
eerste? Mijn kinderen, je bent misleid door de vijand 
van jullie zielen, ik ben helemaal niet de eerste.

Ik ben niet de eerste en je bent niet gereed om thuis 
te komen bij Mij. Ik verlang dat je jouw hart 
doorzoekt en berouw toont over elk persoon, elk ding
die je voor mij hebt gezet en voor Mijn wil voor jou.

Dan kunnen we opnieuw beginnen.1 

(Bijbel teksten worden niet vertaald, die kunt u lezen in 
uw eigen Bijbel.)

Many of My children say I am first in their hearts 
and lives and yet I am not.

I am not first in your time. I am not first in your 
finances. I am not first in who you love. So how am I
first? My children, you have been deceived by the 
enemy of your souls – I am not first at all.

I am not first and you are not ready to come home to 
Me. I desire you would examine your hearts and 
repent before Me of every person, place and thing 
you have put ahead of Me and My will for you.

Then we can begin again. (meaning you will love 
Him as before)

Exodus 20:3 KJV
Thou shalt have no other gods before me.

Bron: https://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=d79196da0f&e=73064d1ba0 

1 Hier kan niet staan: “Dan kunnen we verder gaan” want als je Hem op de eerste plaats zet veranderd de basis van je bestaan. 
Het is de basis van je bestaan. Jet gaat dan juist niet verder als daarvoor.
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