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Juliie zijn apart gezet voor mijn doeleinden. Ik heb jullie waar Ik jullie wil hebben; Met 
minder afleidingen; meer tijd om je op Mij te focussen. Jullie zullen de Heer jullie God 
boven alle anderen liefhebben. 
Hoogvlakten en uitgestrekte horizonne voor jullie. Jullie hebben werk te doen als 
ambassadeurs van rust. Mijn rust is de enige ware rust. Mijn rust biedt vrede en 
kalmte. Mijn rust biedt veiligheid. Mijn rust is de zekerheid van redding. Mijn rust is 
waarheid. Jullie zullen dit bij anderen introduceren. Verhinderen; verhinder God’s 
liefde niet. Laat het door jullie heen schijnen. 
Sommige mensen geloven in toeval maar zo niet jullie. Jullie zijn je bewust van Mijn 
plannen. Jullie zullen niet precies weten wat ze zijn maar jullie realiseren je dat Ik aan 
het werk ben. God’s genade is overvloedig. Dank Hem voor Zijn genade. Dank Hem 
voor Zijn werk in jullie. 
Buddy gaat vooruit blijf Hem hiervoor danken. 
Werk in Jezus’ naam. Altijd bewust van Zijn aanwezigheid bij jullie. Amen. 
 
De mens ondersscchat God! In feite schrijft de wereldse mens gebeurtenissen niet 
toe aan God. Ze kunnen gebeurtenissen toeschrijven aan toeval, goed geluk maar 
weinig worden gebeurtenissen aan God teogeschreven. Maar Gods plannen zijn 
geen toeval, geluk. De wereld denkt dat zij die geloven en in God vertrouwen als 
naïef. Maar wij weten: 
 
Psalm 118: 8 
Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op den mens te 
vertrouwen. 
 
1 Corinthe 3: 18-20 
Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze 
wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden. 
19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: 
Hij vat de wijzen in hun arglistigheid; 
20 En wederom: De Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn.  
 
Jesaja 31: 1-3 
Wee dengenen, die in Egypte om hulp aftrekken, en steunen op paarden, en 
vertrouwen op wagenen, omdat er vele zijn, en op ruiters, omdat die zeer 
machtig zijn; en zien niet op den Heilige Israëls, en zoeken den HEERE niet. 
2 Nochtans is Hij ook wijs, en Hij doet het kwaad komen, en trekt Zijn woorden 
niet terug; maar Hij zal Zich opmaken tegen het huis der boosdoeners, en 
tegen de hulp dergenen, die ongerechtigheid werken. 
3 Want de Egyptenaren zijn mensen, en geen God, en hun paarden zijn vlees, 
en geen geest; en de HEERE zal Zijn hand uitstrekken, dat de helper struikelen 
zal, en die geholpen wordt, zal nedervallen, en zij zullen al te zamen te niet 
komen.  
 
Jeremia 17: 5 
Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees 
tot zijn arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt!  
 



Spreuken  3: 5-6 
Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. 
6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.  
 
De mens noemt het toeval omdat ze niet geloven dat de Heer aan het werk is in deze 
wereld. Ze prefereren te vertrouwen op mensen of schrijven gebeurtenissen aan 
alles toe behalve aan God. (geluk, toeval etc.) 
Toen de Heer de tekenen der tijden besprak zei Hij dit: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=cUyW7IYY6OM 
 
Matt 24: 4-9 
“En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. 
5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij 
zullen velen verleiden. 
6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet 
verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. 
7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen 
het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en 
aardbevingen in verscheidene plaatsen. 
8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. 
9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat 
worden van alle volken, om Mijns Naams wil.  
 
http://www.takehisheart.com 
 


