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HET GEHEIM VAN DE ONAFGEBROKEN OVERWINNING!
"De Heere toonde mij dat de kwade machten proberen te onderdrukken en te deprimeren en op dit meest belangrijke uur proberen
de vreugde van Christenen over de gehele aarde weg te nemen! – De satan probeert degenen die in het werk van de Heere helpen en
dienstig zijn op elke mogelijke manier te ontmoedigen! – Maar ongeacht uw situatie hebt u de overwinning! Jezus heeft u gehoord!
Terwijl u bidt zal de Goddelijke liefde en geloof de vijand breken!"
Aan al degenen die deze brief lezen ga ik een aantal bemoedigende Schriftgedeeltes schrijven: ... "Want God heeft ons niet gegeven
een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der Liefde, en der gematigdheid!" (II Tim. 1:7) ... Liefde en geloof
overwinnen angst! – Vertrouwen bouwt vrijmoedigheid op." (Hand. 10:38) ... "Volgens de Schriften is de satan de aanstichter van
mentale verwarring en ongerustheid dat zich verspreidt! – En een van zijn hulpmiddelen is stress. De duivel zal u aan duizend
onbelangrijke dingen en problemen proberen te laten denken zodat u de belangrijkste dingen zult verwaarlozen! – Een andere strik
van de duivel is om mensen zorgen te laten maken over dingen die over het algemeen door het verstrijken van de tijd vanzelf wel goed
komen! ... Soms maken mensen zich zorgen over de manier hoe zij aan zekere verplichtingen, rekeningen en etc. zullen kunnen voldoen,
maar de Heere zal zeker zorgen voor degenen die in Zijn Werk helpen!" (Hier mogen we een notitie aan toevoegen. Volgens de brieven
die we ontvangen zijn mijn partners echt gezegend.) "Prijs Hem, en er zal nog meer op uw pad komen!"
Jezus zei, "Vrede laat Ik u, uw hart worde niet ontroerd of versaagd!" (Joh. 14:27) ... "U hebt deze vrede nu, verwacht en laat het
zijn weg in u vinden! ... U hebt de leugens van de duivel verslagen, want het koninkrijk van God is alreeds binnenin u!" (Luk. 17:21) ...
"Zoals een man in zijn hart denkt is hij!" (Spr. 23:7 – Engelse vertaling) ... "Het geheim van de onafgebroken overwinning is om de
gedachten te bewaken zodat de vijand niet kan indringen! Veel Christenen falen op dit punt. De duivel vertelt aan een nieuwe
bekeerling dat hij zijn gevoel is kwijtgeraakt en daarom niet langer gered is. Dat is een leugen! – We gaan niet altijd door gevoelens, we
gaan altijd door geloof! – Paulus zei, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen!" ... "Tot een ander zegt hij dat ze hun
genezing nooit zullen ontvangen, of dat zij hun genezing zullen verliezen. Dat is niet waar, en als zij luisteren en zijn suggestie
accepteren, dan zal hij vervolgen en de toestand erger maken! – Wat is het antwoord? De overwinning is in de geest en gedachten
gelegen. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de onzichtbare geestelijke machten! – We moeten hun suggesties
verwerpen. De satan probeert negatieve gedachten te brengen. Maar u moet positieve gedachten van geloof nemen, en het zal de
andere verjagen!"
"Stap voor stap trekt de satan een individu in onderdrukking, en vervolgens tot in een depressie. En depressie is misschien wel de
nummer een oorzaak van mentale angst en psychische storingen! – Het is satans belangrijkste instrument om de gedachten aan te
vallen. Het maakt dat het slachtoffer zich compleet hulpeloos voelt. En hij zichzelf in een situatie ziet waarin hij volledig opgesloten is! –
De duivel maakt dat hij denkt dat er geen hoop meer is. Maar dat is slechts een illusie. Vrijheid komt onmiddellijk door de naam van
Jezus in geloof te herhalen!" ... Ps. 34:5, "David zei, Hij heeft mij geantwoord, en mij uit al mijn vrezen gered!" ... "God vernieuwt
uw hart; rust en vrede zijn nu het uwe! – Dit is de verkwikking!" (Jes. 28:12) ... "Wees sterk en heb goede moed; en verschrik niet,
en ontzet u niet; want de Heere, uw God, is met u alom, waar gij heen gaat!" (Jozua. 1:9) ... "Zeg in uw hart, ik ben nu veranderd
door de vernieuwing van mijn gemoed door geloof!" (Rom. 12:2) – "Waarschijnlijk hebben sommige mensen al deze type van
problemen niet, maar in de dagen die er voor ons liggen, is het goed voor iedereen! – Wees voorbereidt op het een uur waar we in
leven!"
Deze brief zou zonder de volgende geheimen van de Heere der Heerscharen niet compleet zijn! ... "Het oog van geloof in u ziet het
antwoord alvorens deze plaatsvindt! – Het prijzen van de Heere geeft de overwinning vooraf! – Het prijzen van God vermenigvuldigt
uw geloof en vult u met prachtige vreugde en vrede!" – "Het prijzen van God vult u met vastberaden geloof van God! Het versterkt
u in de kracht van de Heilige Geest! Het prijzen van de Heere Jezus verandert u en de situatie waar u in bent! Het opent de
weg om wonderen te ontvangen!" … "Het prijzen van Hem maakt u in elke strijd triomfantelijk. En om u van dienst te zijn zal
het u alle hulpmiddelen van de hemel brengen! – De engelen herkennen het geluid van lofprijzing en zullen naar uw kant
snellen om de overwinning te behalen! De Bijbel zegt, de Heere woont (verblijft) in de lofprijzingen van Zijn volk!" – "Wanneer
vele Christenen dat bepaald gevoel verloren hebben zullen zij er achter komen dat als zij de Heere dagelijks prijzen, zij een geweldige
vreugde zullen voelen en hun vertrouwen in kracht zal terugkeren! – Het lezen van de Bijbel met de Rollen samen heeft de mensen
werkelijk een geestelijke opheffing gegeven! Sommigen roepen het uit dat ze nooit eerder zo'n wonderbare zalving gevoeld hebben!
Met dit alles bent u dus zegevierend en meer dan een overwinnaar!" – "We zien dat de Heere dagelijks ongelofelijke wonderen
verricht en Hij werkt ook voor u. Vat moed, de Heere weet voordat wij bidden wat wij nodig hebben!"
"Het is Gods wil voor Christenen om vrij te zijn van angst en verdrukking. Het is Gods wil dat we in onze dagelijkse noden voorzien
worden! – Het is Gods wil dat we Zijn vreugde in ons hart hebben! ... Het is Zijn wil, dat wij welvarend zijn en in goede gezondheid
verkeren gelijk onze ziel welvaart. (III Joh. 1:2) ... "Het potentieel van het geloof is ongelofelijk!" – "Door geloof zijn ALLE DINGEN
mogelijk! (Mark. 9:23) ... Door geloof zal niets onmogelijk zijn. (Math. 17:20) ... Door geloof kunt u alle dingen die u begeert
hebben!" (Mark. 11:24) ... "Door geloof kan een berg verplaatst worden! (Math. 21:21) ... Degene die vraagt, ontvangt
definitief. Geloof het!" (Math. 7:8) "Vraag iets in Mijn Naam en Ik zal het doen. (Joh.14:13-14) ... Als er twee overeenstemmen,
zal het geschieden!" (Math. 18:19) ... "Er zullen verbazingwekkende dingen mogelijk zijn in de dagen die er voor ons liggen als u
handelt en bidt! Jezus geeft ons ALLE macht over de vijand! (Luk. 10:18-19) ... Groot is onze Heer en van veel kracht; Zijn verstand is
onbegrensd!" (Ps. 147:5) ... En als u op Hem vertrouwt zal Hij u de verlangens van uw hart geven, Hij heeft het zelf gezegd!" (Ps. 37:4-5)
God houdt van u en moge Hij u werkelijk goed zegenen.
In Gods overvloedige liefde en zegeningen,
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