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GOD VOORZIET EN ZEGENT ZIJN MENSEN
"Meer dan ooit tevoren beweegt de Heilige Geest over mij om Schriftgedeeltes naar voren te brengen om de kinderen van de Heere er
aan te herinneren dat Hij hun gebeden hoort, hun zal beschermen, bevoorraden en in hun noden zal voorzien!" – "Dikwijls vragen mensen
zich tijdens een inflationaire economie zoals deze of zelfs in verschillende andere zware tijden af, of God Zijn volk zal voorzien en
zegenen? Ja, Hij zal dat absoluut doen! Hij zal in uw noden voorzien, ongeacht in wat voor tijden dan ook; depressie, inflatie, hongersnood,
etc. Herinner Abraham en Jozef, etc. Het maakt niet uit in wat voor tijden, wat telt is geloof, dan het handelen met hetgene wat u hebt!" We
kunnen verwijzen naar het geval met Elia de profeet! (1 Kon. 17:13-14) Waar de vrouw een type van de uitverkorenen van vandaag is! De
voorziening zal niet falen!" – "Ook werd Elia opgenomen en de uitverkorenen zullen dat alzo worden!" – “Door te handelen, zal God
altijd in uw noden voorzien! Omdat geven een geloofs handeling is! Jezus zal niet falen! Soms een uitstel, maar definitief geen
falen!" – "Hij zal voorspoedigen en voorzien! Zelfs gedurende tijden van welvaart moeten mensen handelen met wat zij hebben,
anders zullen zij niet overeenkomstig Gods weg gezegend worden!"
In Luk. 12:16-21, "openbaart Jezus dat alhoewel de rijke man veel had, hij God compleet buiten zijn plannen had gelaten; daarom
eindigde hij met niets dan slechts het verlies van zijn ziel!" – De verzen 6-7, "openbaren dat de Heere Jezus al uw tranen ziet en uw
gebeden altijd hoort! Vertrouw Hem dus voor altijd!"
Luk. 12:23-34, in deze verzen willen we bevestigen hetgene waar we in het begin van deze brief over gesproken hebben. Lees het dus
zorgvuldig en Jezus zal u zeker zegenen en voorspoed geven! – Vers 22 zegt, "zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult,
waarmede gij u kleden zult! Vers 23, het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam meer dan de kleding!" – Vers 24, "Merk op
de raven, dat zij niet zaaien, noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur hebben; en God voedt dezelve; hoeveel gaat gij de
vogels te boven? – Het is veelzeggend dat hij de raven vermeldt want zij waren degenen die Elia op een bovennatuurlijke wijze voedden!"
(1 Kon. 17:6) "En in hier mee in overeenstemming werkt God het allerbest wanneer de voorraadschuur bijna leeg of leeg is!" Luk. 12:25,
"openbaart niet bezorgd te zijn want dat werkt niet, dat zal de dingen niet veranderen, maar om u te verheugen in Zijn beloftes want Gods
raven (symbolisch aangaande engelen) zullen u ook bezoeken!" – Vers 27, zegt gelijk zoals de natuur te zijn, open je gewoon en vertrouw
de Heere volkomen en dat u niet een Salomo behoeft te zijn om gezegend te worden. Ja, zelfs u kunt alles ontvangen wat u nodig hebt!" –
"Vers 28 vermeldt dat het gras op het veld er de ene dag is en de volgende dag weg is en dat God zelfs daarvoor zorg draagt! Hoeveel te
meer zal Hij u kleden! En voor degenen die niet kunnen geloven of handelen op deze Schriftgedeeltes verklaart Hij ronduit, O gij
kleingelovigen! In het volgende vers herinnert Hij u alzo om u geen zorgen te maken en om geen twijfels te hebben. Hij staat onberispelijk
met u! Herinner u, soms een uitstel maar nooit een falen! Jezus leert ons om te vertrouwen! En in vers 31, openbaart Hij om de geestelijke
dingen te zoeken, en u zal in al deze andere zegeningen voorzien worden!"
Vers 34, "Hij zegt, waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn! Laat ons dus allen geven, en werken om zielen te redden en
daarom zal ons winst (beloningen) in de hemel zijn om ons daar te ontmoeten! – Glorie! – "Zie zegt de Heere Jezus, want dit is
Mijn bevel voor u in dit uur! Hag. 2:5, Wees sterk, al gij volk des lands, spreekt de Heere, en werk; want Ik ben met u, zegt de
Heere der Heerscharen!"
"Ik zou willen vermelden dat ik hier een boodschap predikte en God mij deze Schriftgedeeltes gaf, Hag. 2:4-9. En een profetische zalving
kwam op de boodschap en een gevoel aangaande de toekomst werd werkelijkheid! Ik voel dat er economische problemen zullen zijn en
dat vele verschillende dingen geschud zullen gaan worden! Aardbevingen, uitvindingen die de hemelen zullen schudden, bevingen in de
zee en het land zal getroffen worden! En de verzen 4-9 werden gelijk jaartallen voor mij, als zijnde de jaren in het vooruitzicht om de
meest diepgaande veranderingen die de mensen ooit eerder hebben gezien te volvoeren! In die jaren voel ik wereldwijde rebellie,
oorlogen, nieuwe en verschillende leiders. En er zal ook een grote uitstorting van de glorie van God in Zijn laatste huis zijn!" – "Het is hier
allemaal moeilijk te beschrijven wat er in de boodschap was, dit zijn maar een paar feiten! – En al zou de gemeente opgenomen worden
dan zullen de gebeurtenissen waar we over gesproken hebben voor de rest van de wereld nog altijd plaatsvinden!" – "Laat ons
waakzaam zijn want we treden absoluut een nieuw tijdsgewricht van veranderingen binnen betreffende de manier hoe de
Verenigde Staten verder geleid zullen worden. En de grootste gebeurtenissen en revolutionaire veranderingen voor de wereld."
– "Maar herinner u, ongeacht de hachelijke tijden en komende veranderingen, de Heere zal onberispelijk met u staan!"
"Voordat we eindigen, is hier een geheimenis!" – "De Bijbel zegt: God heeft de vrijmoedige gever lief, en dat degenen die overvloedig
zaaien, overvloedig zullen oogsten!" – "De Schriften openbaren dat Jezus wil dat u voorspoed hebt en gezond zijt gelijk het u ziel wel
gaat!" – "Jezus heeft alzo gezegd, een ieder die geeft, ontvangt, en een ieder die zoekt zal vinden! Dus laat het, omarmd zijnde met al deze
beloftes, overeenkomstig ons geloof zijn en laat ons beginnen te vertrouwen! Hij is met u!"
Hier is een herdruk tot uw voordeel, houdt het altijd in uw gedachten als u bemoediging nodig hebt. – "De Heere schiep de aardse
rijkdommen tot voorspoed voor degenen die Zijn wil doen in het winnen van zielen en het bevrijden van anderen!" In Exodus
19:5, "want de ganse aarde is mijn." "Het land is het mijne." (Leviticus. 25:23) "Al het gedierte des woud is mijn, de beesten op duizend
bergen!" (Ps. 50:10) "Mijn is het zilver, en mijn is het goud! (Hag. 2:9) "Want de aarde is des Heeren, en de volheid dezelve!" (1 Cor. 10:26)
– "En Hij zal dit alles geven aan een ieder die Hij het wil geven! Voor hen die handelen en in regelmatigheid geven!" "Jezus heeft gezegd,
laat het overeenkomstig uw geloof zijn! U kunt ontvangen al hetgene wat u verwacht en waar u voor gelooft!" – "Gij zult gedenken den
Heere, uw God, dat Hij het is, Die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen!" (Deut. 8:18) – "Welgelukzalig is de man, die den Heere
vreest, die grote lust heeft in Zijn geboden. In zijn huis zal HAVE EN RIJKDOM wezen!" (Ps. 112:1-3) – "De Bijbel zegt, vereer den
Heere van uw goed, en van de eerstelingen, zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden!" (Spreuken. 3:9-10) "Heb vertrouwen in
deze beloftes en doe uw deel, en Hij zal u niet teleurstellen als u God bidt om in al uw noden te voorzien! Zoals Jezus het leidt zal Hij u
wonderbaarlijk zegenen en voorspoedig doen zijn!"
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