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SPREEK HET WOORD ALLEEN
"In dit speciaal schrijven willen we sommige opmerkelijke uitspraken verklaren die door de Heere Jezus gemaakt zijn!" – "Voor
sommige mensen mag het ongelofelijk lijken, maar voor degenen die geloof hebben zijn ze een absolute realiteit, voor de diepgaande
Christen die er volgens wil handelen en in de dingen van God net zo hoog als de arend wil zijn!" – "Zoals u alreeds ondervonden hebt is
het wensen en hopen niet genoeg maar dat handelen en vertrouwen op de zelfde tijd resultaten brengt! De zalving vanuit de Bijbel en
de literatuur zal een atmosfeer van handelen produceren, dan kan men alle bergen van moeilijkheden, ziekten, schulden, problemen en
etc. verplaatsen! Jezus heeft in Mark. 11:23 gezegd, "Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot deze berg zal zeggen; Word
opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt, geschieden zal, het
zal hem geworden, zowat hij zegt!" Merk op dat als iemand niet twijfelt hij AL WAT hij zegt kan krijgen!"
"Nu zijn er aan elke grote belofte geheimenissen verbonden, en vers 25 onthult waarom sommigen geen bergen kunnen verplaatsen
en hier komt het. Jezus zei dat als u iets tegen iemand hebt, u diegene moet vergeven. Wanneer we anderen vergeven, dan vergeeft
Jezus ons! Sommigen zien alleen het andere gedeelte van het vers, maar zien nooit de gehoorzaamheid die ermee gepaard gaat!" – In
Math. 21:21-22 wordt opnieuw getoond "dat al wat gij in gebed gelovende zult vragen, gij zult ontvangen!" "En sprekende over
het verplaatsen van deze berg toont vers 23 eronder dat we Gods wijsheid nooit in twijfel mogen trekken aangaande dingen die men
niet begrijpt, maar dat we alleen zouden moeten vertrouwen!" – Math. 6:6, "toont dat men in z'n eentje in een heimelijk gebed zou
moeten gaan, en de Heere zal u in het openbaar vergelden! Dit werk echt! In mijn eigen leven heb ik dit vele malen zien gebeuren! En
dan toont ook vers 15 weer dat we de overtredingen van anderen moeten vergeven!" – En Jezus zei dat u door dit te doen uw eigen
vergeving en bevrijding teweeg brengt!" – "Herinner, dat toen Job voor anderen bad hij zelf bevrijdt werd! Ook zegt de Bijbel dat
u tot een plaats met God kunt komen, waar U ALLEEN HET WOORD KUNT SPREKEN en Hij bewegen zal!"
"Soms kan een persoon het moeilijk vinden om dingen voor hem in beweging te krijgen, of om bepaalde dingen uit zijn hart te
krijgen, maar vasten of veel gezalfde literatuur lezen zal helpen om grote resultaten te brengen! Soms hoeft een persoon maar een
korte tijd op God te wachten, maar bij tijden een beetje langer; maar vaak zal God door alleen maar een kort gebed van geloof
onmiddellijk bewegen! Aangaande het hierbovene, kunnen zekere gevallen soms een periode van zoeken vereisen! En het dagelijks
prijzen van de Heere zal ongelofelijk succes en vreugde tot de ziel brengen!" – "Iedere persoon heeft een mate van geloof gekregen,
maar het is net als een tuin, als het niet goed verzorgd wordt; zal er onkruid opkomen en de groei van deze juwelen van geloof in u
blokkeren! Zoals hierboven besproken zal men het hart rondom moeten opruimen en zuiveren en het levengevend geloof wat we
allemaal hebben laten rondpompen!" – Herinner, Heb. 11:6, "zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen! En het zegt dat
Hij een beloner is dergenen die Hem ijverig zoeken! Dus is het geloof met degenen die zoeken en handelen!"
Math. 9:29, "Jezus heeft gezegd, u geschiede naar uw geloof! Vraag wat u maar wilt en het zal u geschieden! (Joh. 15:7-8)
Hier volgt nog een geheimenis, als Zijn woorden in u blijven zal het verbazende wonderen brengen! Met andere woorden, zal het
citeren van Zijn beloftes in uw hart het Woord toestaan om in u te blijven! We kunnen de werken doen die Jezus deed!"(Joh. 14:12) –
"We treden een nieuwe dimensie van geloof en kracht binnen, gebed zal veel voor u bewerkstelligen! En door het hierbovene in
praktijk te brengen, kunt u zelfs grotere dingen gedaan krijgen."
Ps. 37:4-5, "Verlustig u in den Heere en hij zal u de begeerten uws harten geven. Vertrouw op Hem; Hij zal het maken!"
"Weest niet ongelukkig als de dingen soms langzaam gaan, maar verlustig uw zelve op die tijden in de Heere! En zo zeker als wat zal Hij
u belonen en zegenen! Zijn zegeningen zullen als de regenboog na een bewolkte dag en regen komen! Jezus heeft gezegd dat testen en
beproevingen zullen komen, maar Hij zei dat zijn zegeningen achteraf veel groter zullen zijn dan men zich heeft kunnen voorstellen!"
"Het is juist het vertrouwen gedurende deze periodes waar Jezus van houdt om dat te zien en Hij zal hen die zich in Hem verlustigen
belonen en zegenen!" – In Mark. 9:23, "zei Jezus; Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft!" Amen! De uitverkorenen
bewegen zich in een nieuwe cyclus en dimensie van geloof! Blijf Hem prijzen! – Math. 11:28-29, "Ongeacht hoe bezwaard uw hart is of
hoe u onder problemen gebukt gaat, door gebeden van geloof zullen uw lasten en problemen definitief weggenomen worden! Jezus zal
u absoluut rust geven!"
Ps. 103:3, "toont dat Hij de vergever en de genezer is! Die AL uw ongerechtigheid vergeeft, die AL uw krankheden geneest! –
Ps. 104:4 "toont dat Hij Zijn dienaars tot een vlammend vuur van geloof maakt om u ten alle tijden in gebed te helpen!" "Als u werkelijk
bergen wilt verplaatsen zult u vastberaden moeten zijn en het zal gebeuren! – "Een voorbeeld van geloof, wanneer men van zijn
vermogen geeft, is dat een geloofsdaad, en zo is het ook met andere dingen die u zou willen; geloof duidt op een handeling (actie)!" –
"Deze brief was geschreven om u aan te moedigen om zelfs voor meer wonderbare dingen van de Heere te geloven zodat de hand van
de Heere u voorspoed zal geven, zegenen en vasthouden!" – "Zie de glorie van de Heere zal voor altijd in stand blijven; de Heere
Zelf zal Zich in Zijn werken onder ons verheugen! Amen!"
Liefde en overvloedige zegeningen in Jezus Naam,
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