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WONDERBARE BELOFTES EN WIJSHEID
"Hier zijn enige dynamische en wonderbare beloftes en wijsheid met betrekking tot de gedachten van God, onze Redder de Heere
Jezus!" – Jes. 26:3-4, "leert ons dat als onze gedachten dagelijks op de Heere gericht zijn, Hij ons in volmaakte vrede zal bewaren!
Ongeacht hoe erg de wereld in de war is, of hoe perplex in de crises, Hij heeft ons vrede en rust beloofd!" – "We zouden de Heere altijd
moeten vertrouwen en niet alleen wanneer we Hem nodig hebben!" "Vertrouw op de Heere voor altijd; want de Heere JE-HO-VAH is
een eeuwigdurende kracht!" – Jes. 28:29, "Zulks komt ook voort van den Heere der Heirscharen; Hij is wonderlijk van raad, en groot
van daad!" – Jes. 40:8, "Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid! – Zie zegt Jezus, Ik
zal u niet teleurstellen, maar zal u in grotere kennis en wonderbare wijsheid aangaande niet eerder gedane dingen leiden, en
dingen die binnenkort zullen zijn!" "Luister! – Zie, de voorgaande dingen zijn geschied, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer
dat zij uitspruiten, doe Ik ulieden die horen!" (Jes. 42:9)
"Hierin volgt een andere prachtige Schriftgedeelte welke openbaart dat Zijn oren altijd luisteren om ons te helpen!" – Jes. 40:28,
"Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat
wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand." – Jes. 41:13, "Want Ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg;
Vrees niet, Ik zal u helpen!" – "Vat moed, Hij zal u een wonderbare geest van herstel en herleving zenden!" – Vers 18, "Ik zal rivieren
op de hoge plaatsen openen, en fonteinen in het midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten, en het dorre
land tot watertochten!" – Jes. 43:7, "openbaart dat wij tot Zijn glorie zijn geschapen, en Hij staat zeker altijd klaar om te zegenen, te
redden en te genezen!" – Openb. 4:11 – "toont wat wij voor Jezus betekenen!"
"Hierin volgt nog meer echte waardevolle kennis!" – Jes. 43:10-11, "De Heere zegt dat wij zijn getuigen zijn, en dat u deze openbaring
mag kennen." – Aanhaling, "En verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal! Ik, ben de
Heere, en er is geen Heiland behalve Mij!" – "Hij zegt eenvoudig dat Hij Jezus is, die is, en die was, en die komen zal, de Almachtige!"
(Openb. 1:8) – "Wanneer uw hart en verstand dit geloven, dan is er daar een geweldige vrede en voldoening, en de antwoorden op
gebeden zullen sneller dan ooit komen!" – Leest u dit, Jes. 44:6, "Zo zegt de Heere, de Koning van Israël, en zijn verlosser, de Heere
der Heirscharen; Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste; en behalve Mij is er geen God!" – "Door te weten wie Jezus is, zal u
aangemoedigd worden om zelfs voor nog grotere dingen te geloven!"
Hier volgen een aantal herdrukken en belangrijke beloftes; ik ben dankbaar dat de Heere u heeft gekozen om een van mijn helpers in
deze bediening te zijn, en om bij de gebruikelijke wonderen en het redden van zielen betrokken te zijn! – "Hij zal u geen moment over
het hoofd zien; maar vertrouw op de Heere voor altijd en Hij zal u rust, vrede, voorspoed, en kalmte in de ziel geven!" – "En
een weg banen om uit de angsten, problemen en moeilijkheden waar u mee geconfronteerd wordt te ontsnappen! Gedurende deze
zware tijden, zal Hij u ongeacht een persoon jong of oud is niet begeven nog verlaten! De Bijbel is onherroepelijk betreffende deze
beloftes!"
Jes. 30:15 toont dat, "uw sterkte in stilheid en vertrouwen zal zijn!" – "En gezegend zijn zij die op Hem wachten!" – "Zo zegt de Heere
Gebied gij Mij, aangaande het werk Mijner handen!" Jes. 45:11 – "Zie Hij staat altijd klaar om te helpen, als we tezamen bidden!" – Vers
19, "zegt, dat Hij niet in het verborgene of in een donkere plaats aangaande Zijn beloftes heeft gesproken, en we zoeken Hem niet
tevergeefs, Hij hoort ons altijd!" "Ongeacht hoe ontmoedigd of gebroken van hart, Hij is heel dichtbij!" (Joh. 14:27) – "Hij zal u
rust geven, en Hij zal u versterken! (Math. 11:28) Hij zal u altijd helpen en handhaven als u op Hem vertrouwt!" – "De dagen van de
oogst zijn hier. Zet uw werk voort in deze wonderbare roeping en verzameling van de uitverkoren schoven, de ware wijnstok!"
"De Schriften staan vol met beloftes en voorspoed voor hen die Zijn werk ondersteunen!" Ps. 105:37, "En Hij voerde hen uit met
zilver en goud, en onder hun stammen was niemand, die struikelde!" Vers 41, vermeld dat hij de rots opende en de zegen voortkwam!"
"Zie zegt de Heere lees Spreuken. 11:25, De zegenende ziel zal vet gemaakt worden; en die bevochtigt, zal ook zelf een vroege regen
worden!" "Het helpen uitbrengen van het goede nieuws van de boodschap is het leven van vreugde en vervulling! Jezus zal een weg
voor u banen om het te doen!" Joh. 16:23, "Wat u te dien dage ook maar zult vragen, Hij zal het u geven!" Lees Jozua. 1:7, “Opdat
gij voorspoedig zult zijn, waar gij zult gaan!" – Ps. 1:3, "En alles wat gij onderneemt zal wel gelukken!" Deut. 28:12, "De Heere
zal u opendoen Zijn goeden schat!" – "Als u de uwe voor Hem opent, zal Hij de Zijne voor u openen!" Math. 7:7, "Vraagt, en u zal
gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden!" – "Geloof Zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn!" (II Kron. 20:21) "De Heere zal niet
veranderen hetgeen Hij gesproken heeft" (Ps. 89:35) – "Dit is het uur voor Jezus om te zegenen, hen die in het oogstveld helpen! Hij
heeft een overvloedige oogst beloofd!" (Jak. 5:7 – Mark 4:20) – "Sommigen dertig, sommigen zestig, en sommigen honderdvoud," (in
vers 29). Er zijn zoveel Schriftgedeeltes om Gods beloftes uit te dragen, en nu volgen hier een paar Schriftgedeeltes over
geneeskrachtig geloof:
Hand. 4:30, "God strekt Zijn hand uit om te genezen!" – Hand. 10:38, "Jezus genas ALLE zieken en degenen die door de duivel
onderdrukt waren! Math. 9:35, "Jezus genas alle ziekten en alle kwalen onder het volk! En deze belofte is ook voor U!" Math. 4:23,
"Jezus predikte en genas ALLE soorten van ziekten onder het volk! Hij wil u nu op dit moment aanraken, claim het!" Ps. 103:3, Die al uw
ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest!" – Ps. 107:20, "Hij zond Zijn Woord en genas hen! En de kracht van de Heere is
nu over u om u te genezen en voorspoed te geven als u vanaf vandaag gelooft!" Luk. 5:17-20 – "We zijn mede-erfgenamen van hetgeen
de Heere door geloof heeft!" Hag. 2:9 "De Heere bezit het allemaal, inclusief het zilver en goud!" "De zegeningen van genezing en van
voorspoed behoren u toe!" Handel! "Zie zegt de Heere Jezus, laat ons met dit Schriftgedeelten eindigen, III Joh. 1:2, "Geliefde,
boven alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart!" – "Laten we dus voor Zijn zegen
samenstemmen!"
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