Liewe, jou naam?
Weet jy dat Ek jou meer lief het as wat jy ooit kan dink? Die waarheid is dat voor die
grondlegging van die aarde, het Ek jou in gedagte gehad. Daar was nooit, en sal nooit ‘n
ander “jy” wees nie. Jou talente en persoonlikheid is dit wat jou uniek maak. Ek hou
daarvan wanneer jy
wat geniet jy om te doen ?
Om jou te sien glimlag, en die lewe geniet bring groot vreugde in My hart.
Ek weet dat die lewe nie altyd maklik is nie, en met tye het jy dit moeiliker ervaar as wat
jy dit verwag het. Dat van die drome wat jy gedroom het soos om
wat is 'n droom van jou wat nie vervul is nie?
soms onbereikbaar vir jou lyk, of onmoontlik, of dalk te laat. Moenie opgee nie. Jou lewe
is nie verby nie. Ek het steeds groot planne vir jou.
Ek het ook teleurstelling opgemerk wanneer jy dink aan
wat is die teleurstelling wat jy altyd sal onthou ?
Moenie besorg wees nie; Ek is groter as enige probleem of enige probleem waarmee jy al
gedeel het. Ek is groter as jou pyn, seerkry en mislukkings. Ek is groter as jou
teleurstellings en vrese. Ek is! Vertrou My!
Hier is wat Ek vir jou wil sê. Kom na My toe en Ek sal jou dra. Ek bedoel dit. Jy hoef nie
deur die goed alleen te gaan en dinge alleen aan te pak nie.
Ek sal jou dra wanneer die las van die lewe vir jou te swaar raak. Ek sal jou dra wanneer jy
seer het en alleen voel in jou pyn. Ek wil jou dra wanneer jy bang en onseker is en nie
weet na wa�er kant jy moet draai nie.
As jy gereed is, Ek is gereed. Laat My net weet. Ek het jou meer lief as wat jy kan dink en
Ek begeer net die beste vir jou lewe.
Liefde,
Die God wat Groter is as…

