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GODS VOORKENNIS – ZIJN EEUWIGE RIJK''Deze correspondentie zou interessant moeten zijn, en zeer verhelderend aangaande hoe God in Zijn eeuwige rijk te werk gaat! De Schriften zeggen, Hij is gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde! Hij is de Heer, Hij verandert niet en bewoont de eeuwigheid evenals al  Zijn creaties!''  – ''Hoeveel wist God nu over ons voordat we kwamen? Kende Hij al  Zijn volk voor hun geboorte? Het is  een diep  onderwerp, maar de Bijbel toont de waarheid, en we zullen het per regel nemen!'' ''Sprak God tot Jeremia voordat hij kwam? Er is bewijs dat Hij dat deed, maar Jeremia herinnerde het zich misschien niet meer!'' ... Het bewijs, Jer. 1:5, ''De Heere God zeide, eer Ik u in uw moeders buik formeerde, 'heb Ik u gekend!' – Hij verordineerde hem tot een  profeet voor de naties! God formeerde Adam tot een geheel mens; het volgende dat volgde was een klein zaadje. En toch wist Hij van tevoren hoe Adam eruit  zou komen te  zien!''  –  ''David  zei  in  Ps.  139:15-16 dat  toen de Heere  hem schiep Hij  op voorhand zijn  substantie zag, Hij beschreef zijn verschillende delen in een boek, en vormde hem toen hij nog niet geboren was! – Vers 6 zegt, dat Gods kennis hem te hoog gegrepen is, hij kan er niet bij komen! David was iets over ons allemaal aan het aantonen; Gods voorkennis 

van elk individu die zal komen en gaan op de aarde!  … Met andere woorden, wist God al hoe hij eruit zou komen te zien voordat hij  ooit in zijn moeders baarmoeder terechtkwam!'' (Lees de verzen 13-14) – ''Ook gaf de Heere David de naam van zijn zoon Salomo lang  voordat hij geboren was. En dat hij het huis des Heeren zou bouwen en rust, voorspoed en vrede tot Israël zou brengen!'' (I Kron. 22:9)  – ''Hebt u hier ook wel eens eerder over nagedacht? Als God tot een persoon na zijn dood kan spreken (bij de Witte Troon en etc.) en  Hij kan dat! …. dan kan Hij door middel van Zijn opperste macht iemand al voordat hij of zij geboren is zien en er tegen spreken! …  Zoals bij een profeet of Koning om zekere instructies door te geven waarvan zij op die tijd niets weten, maar later na hun geboorte pas  tot hen doordringt dat, dat de manier was waarop het gegeven was! – Herinner dat we een geestelijke persoonlijkheid hebben die met  ons lichaam meekomt; en die geestelijke persoonlijkheid zal tot God wederkeren, en we zullen een verheerlijkte lichaam hebben!'' Hier volgt een Schriftgedeelte die velen met betrekking tot Gods uitverkorenen geloven! Job. 38:4, ''Waar God Job vroeg waar hij was  toen Hij de aarde grondde … En dan openbaart Hij vers 7 aan hem! Toen de Morgen Sterren tezamen zongen, en al de kinderen Gods  van vreugde juichten!'' – Jes. 46:10 ''toont dat God het einde vanaf het begin verkondigt, de dingen die nog niet geschied zijn,  
zeggende Mijn raad zal bestaan!'' – ''Dan is het voor God mogelijk om zekere informatie aan een individu door te geven voordat hij of  zij door een zaad geboren wordt. Want in de voortzetting geeft Hij zelfs meer informatie terwijl men slaapt!'' Job. 33:14-17 – Vers 16,  ''Dan opent Hij de oren der lieden, en verzegelt hun instructies terwijl ze slapen! Vers 14, God spreekt het, maar de mens bemerkt het  niet op het moment!''De diepe dingen van God zijn een mysterie, maar zijn aan Zijn uitverkorenen geopenbaard! … ''Zie zegt de levende God, zonder 
geloof  en  kennis  van  Mijn  Woord  kan  hij  zulke  wonderen  niet  verwezenlijken!  Hebt  u  niet  gehoord  dat  alleen  Mijn  
uitverkorenen en degenen die in  het geloof  stierven Mijn stem zullen horen en Mij  in de lucht zullen ontmoeten,  en de 
anderen op de aarde zullen dat niet! – Het is omdat Ik u tevoren kende en gij zult Mijn stem horen!'' ''Hier is een ander individu, en God voorzei zijn naam van tevoren in de Schriften! Het is de koning die Israël na hun gevangenschap  in Babylon naar huis zou laten gaan!'' ... Jes. 44:28, ''Zijn naam is Koning Cores – Jes. 45:1-3 – De Heere zei dat hij al Zijn welgevallen zal volbrengen, omdat God tevoren wist wie Hij zou zenden!'' – ''Er zijn vele andere voorbeelden in de Schriften, maar dit toont Gods  voorkennis en de plannen voor de tijdperken aan!'' ''Jezus kende van al Zijn discipelen de namen van te voren en wist alles aangaande hun karakters! – Het was allemaal vanaf het begin al vooraf bekend!'' Openb. 13:8, ''toont dat de namen van Zijn uitverkoren mensen in het Boek des Levens opgeschreven zijn, en dat de voorkennis aangaande de dood van Jezus voor de grondlegging der wereld is gegeven!'' – ''Hij was het Woord, Joh. 1:1, 10, 14 – Openb. 1:8 – Deze verzen beduiden ons dat Hij alle dingen van te voren weet! – Johannes en Daniel zagen beiden duizenden jaren van te voren  mensen rondom de Troon staan, zelfs voordat deze grote groep geboren was zagen zij hen daar in een visioen staan!'' (Dan. 7:9-10 –  Openb. 5:11-14) – ''Hier is wat echt bewijs van onze bestemming, voorzienigheid en de predestinatie van de Heer! – Efez. 1:4-5, waar  de meester profeet en apostel Paulus zegt,  'Hij heeft ons uitverkoren in Hem, voor de grondlegging der wereld. Hij heeft ons 
verordineerd, naar Zijn welbehagen en wil.' En 'opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de Liefde!' – Vers 11 zegt, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil!'' – Vers 9  zegt dat, Hij ons de verborgenheid van Zijn wil bekend gemaakt heeft!'' ''U zult zich misschien afvragen hoeveel God over ons of Zijn volk afweet? – Hij weet reeds alle dingen! – We zijn er om door het geloof te leven, en ons best te doen voor Hem zoveel als we kunnen.'' – Het is ons uur om voor Hem te schijnen en om vele zielen in 
het oogst veld te winnen!  – Onze daden van liefde en werk voor Hem zijn in Zijn boek van daden opgeschreven! Een ding dat we weten is dat al Gods boeken inclusief het Boek des Levens voor de grondlegging der wereld geschreven waren!'' (Openb. 20:12) –  ''Zoals we weten vertelde Daniel duizenden jaren vooraf over deze zelfde dingen!''''Ik geloof dat de ware uitverkorenen van God deze onderwerpen zullen begrijpen en dat zij de veelvuldige wijsheid van de Heere  Jezus zullen leren kennen! – En dat hun harten redding zullen ontvangen, de geest en het Woord van God zullen vanwege hun oprecht geloof en vertrouwen in Hem in hen verblijven! … Het ware volk van God zal niet teleurgesteld zijn in het gene wat Hij voor hen  gereserveerd heeft! En zelfs in deze tijd heeft Hij voor hen in de nabije toekomst sommige geweldige en wonderbare dingen! – Prijs Hem!'' – ''Er zijn nog vele andere Schriftgedeeltes die nog meer gewicht tot dit geschrevene zouden kunnen toevoegen, maar het is genoeg om Zijn goddelijke voorzienigheid en voorkennis aan te tonen!'' In Zijn Overvloedige Liefde, Neal Frisby
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