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WONDEREN VAN VOORZIENING

"De Heere heeft mij gezalfd om voor Zijn mensen die in dit werk helpen een speciale brief van zegen te schrijven. We leven in een  
tijdsgewricht van welvaart en geestelijke zegeningen voor Zijn kinderen! En een ieder zou hier van moeten profiteren door te helpen  
zielen te redden!" . . . "Dit is ons uur omdat er gedurende het laatste gedeelte van de verdrukking niets anders dan moeilijkheden  
zullen zijn voor de mensen op deze aarde en wij zullen voor die tijd opgenomen worden! Dus is dit definitief ons uur om voor Jezus te  
schijnen!" –  "God heeft een bestemde tijd om meer voorspoed voor Zijn kinderen te brengen. (Ps. 102:14) – Een andere 
cyclus ervan. (Pred. 3:1) Het doet er niet toe of er recessie hetzij goede tijden zijn; Hij heeft een bestemde tijd, en die is nu! En Hij  
zal voor ons als nooit eerder daarvoor een weg in de oogst bereiden!" 

"De Bijbel onderwijst duidelijk aangaande wonderen van voorziening! Het onderwijst wonderen van rijkdom. Herinner Salomo, 
Job, etc. Abraham was een rijke man onder Gods leiding! – Hij was het zaad van geloof, zoals wij zijn." . . . "En Jozef gedijde in al  
hetgene wat hij aanraakte. Hij was het zaad van geloof. Hij redde de Heidenen en alzo zijn eigen geslacht! – En nu brengt de Heere het  
laatste van Zijn oogst binnen en Hij zal Zijn kinderen een golf van voorspoed en zegeningen geven!" . . . "Overeenkomstig profetie is  
het de tijd van de 'honderdvoudige zegen' en de uitstorting van goede dingen voor degenen die handelen met hetgene wat zij hebben!  
. . . Zij kunnen er voor zorgen dat het groeit zodat zij meer voor zichzelf en voor de Heere Jezus kunnen doen!" De Schriften zeiden  
definitief voor ons tijdperk – "Beproef Mij nu daarin zegt de Heere en de vensters des hemels zullen geopend worden!" (Mal. 
3:10) "Dat gij welvaart!" (3 Joh. 1:2) – Ik weet gewoon dat Jezus u zal zegenen en voorspoedigen als we ons verenigen en tezamen 
werken! – Ik wordt op dit moment gedwongen om dit Schriftgedeelte te schrijven . . . Deut. 28:2-14, En al deze zegeningen zullen over  
u komen, en u aantreffen, wanneer gij der stem des Heeren, uws Gods, zult gehoorzaam zijn!" Vers 3 zegt, "Dat Hij u in de stad en 
in het land zal zegenen . . . Hij zegt dat uw korf en uw baktrog vol zullen wezen met goede dingen!" – "Als u in de rest van de 
verzen zult opmerken openbaart het dat al hetgene wat u ook maar aanraakt gezegend zal worden!" – "Maar u merkt in vers 15 op 
wat er zal geschieden met degenen die niet gehoorzaam zullen zijn en wat hen zal overkomen vanaf die tijd voorwaarts zelfs tot het 
einde van de Grote Verdrukking! – Maar voor degenen die gehoorzaam zijn en geven en achter Zijn werk gaan staan, zal Hij Zijn  
overvloedige schat openen! – Want nu is de oogsttijd en dat staat het dichtst bij Zijn hart en u en ik kunnen helpen door er een deel  
van te zijn en om in wonderbare dingen gezegend te worden! – En alleen hetgene wat er voor Christus gedaan is zal voortduren; en  
het zal ons in de hemel tegemoet komen!" – "En Hij zegt dat Hij u zal belonen!" . . . "Wat betreden we toch een tijdsgewricht – een  
nieuwe bedeling, en God zal Zijn Kinderen in Zijn laatste werk bevoorrechten! Laten we profiteren aangaande al hetgene dat Hij wil 
dat wij zullen doen, terwijl we nog tijd hebben. – Lees het volgende Schriftgedeelte. 

Jes. 55:11, "Alzo zal Mijn Woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal  
doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende."  – "En u, dierbare partner, bent 
verbonden met een van de grootste Evangelie uitzendingen. We zenden de literatuur tot iedere staat en aan het buitenland als een  
getuigenis! Het is de kans van uw leven; u zult aangaande uw getuigen nu meer doen dan in uw gehele leven." Overal vandaan  
schrijven mensen ons voor onze literatuur en ik weet dat u zult doorgaan met ons te helpen. – Want dat zal een van de beste dingen  
zijn die u doet om een grote beloning (bekroning) van God te krijgen!" "U hebt de geweldige kans van uw leven! Jezus heeft tot heel  
de  wereld  gezegd,  predikt  dit  Evangelie  aan  alle  creaturen!"  (Mark  16:15)  –  "Ja,  zegt  de  Heere  van  de  oogst,  Zie,  lees  dit 
Schriftgedeelte, (Math. 13:30) want u bent nu in dit uur!" – "Als u in het Schriftgedeelte opmerkt, is aan de ene kant het onkruid 
samengebonden en wordt het koren snel in Gods schuur tezamen gebracht! Bestudeer deze Schriftgedeelte, Zijn profetisch Woord is  
waar! – Het onkruid representeert 'de systemen van de mensen'. En het koren representeert Gods ware uitverkorenen!" 

Nu volgt hier werkelijk iets bovennatuurlijks, Ps. 105:37, "En Hij voerde hen uit met zilver en goud: en onder hun stammen 
was niemand, die struikelde." – Met andere woorden, Hij voerde hen uit met rijkdom, genezing en gezondheid! Er was niet één ziek  
persoon of zwak persoon, en Hij zal dit voor de opname ongetwijfeld opnieuw doen. – "Dus zouden de mensen op mijn lijst ten alle  
tijde allerlei zegening moeten verwachten! Alreeds is er menigte genezen en er zijn nog meer wonderen komende!" – Ps. 103:2 zegt,  
"En vergeet geen van Zijn weldaden, zelfs uw jeugd is vernieuwt gelijk een arends! "Gods eeuwige woord verandert nooit; het is voor  
ons vandaag! (Ps. 119:89) – "Verwacht" 

"Ik zou u graag persoonlijk willen bemoedigen door te schrijven dat de Heere met u zal staan!" – "De Heere heeft de rijkdommen in  
deze wereld niet voor de duivelse massa geschapen! – Maar voor Zijn kinderen om het voor de evangelie te gebruiken. Hij maakte een 
verbond met Zijn kinderen aangaande financiële voorspoed! En Hij wil dat u gezond en voorspoedig zult zijn!" (3 Joh. 1:2) – "Het  
geven voor Gods werk verzekert u van een goede maat terug! We leven in het tijdperk van het teken van wereld evangelisatie! En dit  
Evangelie moet aan alle naties gepredikt worden! (Math. 24:14) – De oogst is rijp en Jezus zei, We moeten werken terwijl het dag 
is, want de nacht komt wanneer geen mens kan werken!" – "Alzo zal hetgene wat u gedaan hebt, en doet, voor u een schat in de  
hemel opbouwen!" (Math. 19:21) – "De Heere houd ervan om de voorspoed van Zijn knechten te zien! (Ps. 35:27) – Hij geeft kracht  
om dit evangelie vermogen te verkrijgen!" (Deut. 8:18) – "Kom dus echt in al hetgene wat u kunt doen achter deze bediening staan. U  
zult van deze inspanning en uw gaven nooit spijt krijgen! 
                      

In Gods Overvloedige Liefde,
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