Tien richtlijnen van God
Voor onmiddellijk resultaat, bedenk dat JIJ de veranderingen die nodig zijn in JOUW leven zelf moet
maken. Deze veranderingen moeten volledig zijn doorgevoerd opdat Ik Mijn belofte om je vrede,
vreugde en geluk in dit leven te verschaffen, kan vervullen.
Mijn excuses voor mogelijke ongemakken, maar gezien al hetgeen Ik doe, vraag Ik erg weinig van je.

Volg alsjeblief deze 10 richtlijnen:
1.

HOUD OP MET JE ZORGEN TE MAKEN

Het leven heeft je een klap uitgedeeld en je doet niets dan stilzitten en je zorgen maken.
Ben je vergeten dat Ik er ben om je lasten weg te nemen en ze voor jou te dragen? Of schep je er
plezier in om je over elk klein probleem waar je mee te maken krijgt druk te maken?
2.

ZET HET OP DE AGENDA

Iets moet gedaan worden of er moet voor gezorgd worden. Zet het op de agenda.
Nee, niet JOUW agenda. Zet het op MIJN takenlijst. Laat MIJ degene zijn die zich bezighoudt met het
probleem. Ik kan je niet helpen totdat je het aan MIJ overlaat. En hoewel mijn takenlijst lang is, Ik ben
tenslotte….God. Ik kan alles oplossen wat je in Mijn handen legt. Sterker nog, als de waarheid ooit
bekend zou worden, Ik leid veel van jouw zaken in goede banen zonder dat jij je daar bewust van bent.
3.

VERTROUW ME

Wanneer je eenmaal alle lasten aan Mij toevertrouwd hebt, houd dan op om ze terug te nemen.
Heb vertrouwen in Mij. Geloof dat Ik zorg draag voor je behoeften, je problemen en je beproevingen.
Problemen met de kinderen? Zet het op Mijn lijstje. Financiële problemen? Zet het op Mijn lijstje.
Roetsjen je emoties een achtbaan op en af? Alsjeblief, zet het op Mijn lijstje. Ik wil je helpen. Vraag
het me slechts.
4.

LAAT HET MET RUST

Word op een ochtend niet wakker met de gedachte: “Kijk, ik voel me veel sterker, ik denk dat ik het
vanaf nu zelf aankan”.
Hoe denk je dat het komt dat je je nu sterker voelt? Eenvoudig. Jij gaf Me jouw problemen en Ik los ze
voor je op. Ik geef je ook je kracht terug en omvat je in Mijn vrede. Besef je niet dat als Ik je die
problemen teruggeef dat je dan weer terug bij af bent? Laat ze bij Mij en vergeet ze. Laat Mij alleen
mijn werk doen.

5.
PRAAT TEGEN MIJ
Ik wil dat je vele zaken vergeet.
Vergeet dat wat je gek aan het maken was. Vergeet de zorgen en het piekeren omdat je weet dat Ik het
in de hand heb. Maar er is één ding dat, naar Ik vurig hoop, je nooit zal vergeten. Alsjeblief, vergeet
niet tegen Mij te praten.- VAAK! Ik houd van JOU! Ik wil je stem horen. Ik wil dat je me deelgenoot
maakt van de gebeurtenissen in je leven. Ik wil je horen spreken over je vrienden en familie. Gebed is
eenvoudig jouw gesprek met Mij. Ik wil je beste vriend zijn.
6.

HEB GELOOF

Ik zie een heleboel dingen van hieruit die jij vanuit jouw positie niet kan zien.
Heb geloof dat Ik weet wat Ik doe. Vertrouw Me; je zou niet willen zien met Mijn ogen. Ik zal blijven
zorgen voor je, over je waken en in je behoeften voorzien. Je hoeft Me slechts te vertrouwen. Hoewel
Ik een veel zwaardere taak heb dan jij, lijkt het alsof je zoveel moeite hebt met jouw klein aandeel.
Hoe moeilijk kan vertrouwen zijn?
7.

DEEL

Je werd geleerd te delen toen je slechts twee jaar oud was.
Wanneer ben je dat vergeten? Deze regel geldt nog steeds. Deel met diegenen die minder bedeeld zijn
dan jij. Deel je vreugde met diegenen die aanmoediging nodig hebben. Deel je lach met diegenen die
al lange tijd geen lach meer gehoord hebben. Deel je tranen met diegenen die vergeten zijn hoe te
huilen. Deel je geloof met zij die het niet hebben.
8.

WEES GEDULDIG

Ik heb het zo georganiseerd dat je in 1 leven zoveel verschillende ervaringen kunt opdoen.
Je groeit op van kind tot volwassene, krijgt kinderen, verandert vele malen van werk, leert vele
vaardigheden, reist naar tal van plaatsen, ontmoet duizenden mensen en doet vele ervaringen op.
Hoe kun je dan zo ongeduldig zijn wanneer Ik er iets langer over doe dan je verwacht om een zaak op
Mijn takenlijstje af te werken? Heb vertrouwen in Mijn timing omdat Mijn timing volmaakt is. Alleen
omdat Ik het Heelal geschapen heb in slechts 6 dagen denkt iedereen dat Ik Me altijd moet haasten,
haasten en nog eens haasten.
9.

WEES AARDIG

Wees aardig voor anderen, omdat Ik net zoveel van hen houd als van jou.
Misschien dat ze zich niet zoals jij kleden, of praten zoals jij, of net zo leven als jij, maar Ik houd toch
van allemaal. Alsjeblief, probeer met elkaar op te schieten, voor Mij. Ik schiep ieder van jullie
verschillend. Het zou te saai zijn als jullie allemaal identiek waren. Besef asjeblief dat Ik van al jullie
verschillen houd.
10.

HOUD VAN JEZELF

Als Ik zoveel van je houd, hoe kun je dan niet van jezelf houden?
Je bent door Mij geschapen voor slechts 1 reden—om van te houden en liefde terug te geven. Ik ben
een God van Liefde. Hou van Me. Houd van je naasten. Maar houd ook van jezelf. Mijn hart doet pijn
als Ik je boos zie worden op jezelf als er iets fout gaat. Je bent Me erg dierbaar. Vergeet dat nooit…

