Mijn geliefde kind,
Het volgende wil Ik je zeggen; Dit beteken jij voor Mij:
Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel
van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou
te behouden. Zo lief heb Ik jou, dat ik Mijn eniggeboren Zoon heb
gegeven voor jou zodat je het eeuwige leven kunt hebben. De
schuld is dus afbetaald! Je mag je brief vergeten en wegdoen, Mijn
lieve dochter. Hierin is Mijn liefde aan jou geopenbaard: Ik heb Mijn
enige Zoon in de wereld gezonden, opdat jij door Hem zou LEVEN.
Kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het
kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, Ik vergeet jou nooit.
Ik heb je in Mijn handpalm gegrift .
Jezus is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind. 'Ik ben trouw en
Ik heb je geroepen om samen één te zijn met Mijn Zoon, onze
Heere Jezus Christus.' Dit betekent dat Ik ook vreugde vind in JOU.
Dit betekent Mijn liefde voor jou: Zo liefdevol als een vader is voor
zijn kinderen, zo liefdevol ben Ik voor jou, omdat je Mij vreest. Je
hebt Gods liefde, die in je is, leren kennen; vertrouw erop! God is
liefde. Als je in Mijn liefde blijft, blijf je in Mij en blijf Ik in jou.
Wees ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten
noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat
er ook maar in de schepping is, jou zal kunnen scheiden van de
liefde van Mij, die Ik je gegeven heb in Christus Jezus, jouw Heer.
Bedenk toch hoe groot de liefde is die Ik jou heb geschonken!
Jij wordt een kind van God genoemd, en dat ben je ook!
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Lieve kind, ontvang dan Mijn liefde in je hart en wees niet meer
bang: Je hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaaf in
angst (om niet te voldoen bijv.) te leven, je hebt de Geest
ontvangen om Gods kind te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen
met 'Abba, Vader'. Ik ben jouw Back-up en Ik vul de leegte in jouw
hart; jouw verlangen naar liefde en erkenning. Ik houd van jou; wie
ben jij om niet van jezelf te houden? Heb Ik je niet mooi genoeg
gemaakt? Heb Ik je te weinig talenten gegeven? Ik heb jou
gemaakt. Ik heb jou gewild. Je onvolkomenheden zijn weggedaan.
Onze band is hersteld. Ik heb de weg weer vrijgemaakt voor je. Ga
LEVEN. Ga doen waarvoor Ik je heb bestemd en waar de hele Bijbel
om draait: Heb Mij lief boven alles en heb je naaste lief als jezelf.
Sta op en Schitter!
Ben je onzeker over je toekomst? Vraag je je af wat jij kunt
bijdragen? Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft
gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heb Ik
bestemd voor jou, omdat je Mij liefhebt. Vertrouw bij je werk op Mij
en je plannen zullen slagen. GA! LEEF! Je hoeft het niet alleen te
doen: Ik geef vanuit Mijn rijke luister jouw innerlijke wezen kracht
en sterkte door Mijn Geest. Zodat door jouw geloof Christus kan
gaan wonen in je hart, en je geworteld en gegrondvest blijft in de
liefde .
Ik houd van jou. Ik wil dat jij dat ook doet. Want het hoofdstuk
'onvolkomenheden' hebben we door Jezus afgesloten. Laat mjin
liefde voor jou unieke 'ik' (Mijn unieke schepping) 'certificaat' zijn
van eigenwaarde en niet wat anderen van je denken.

Jouw hemelse Vader
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