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HET RECEPT VOOR DE VOORDELEN VAN HET GELOOF
"In dit speciaal schrijven leidt de Heilige Geest mij om uw geloof op te bouwen en uw harten en gedachten in de Heere te versterken! – We
betreden een fantastisch maar alzo een verschrikkelijk tijdperk. Een snel en gevaarlijk tijdperk dat door vrees en wereldwijde nood
gedomineerd zal worden!'' – ''Het lijkt erop dat iedereen in onze grote steden haast heeft en heen en weer snelt! – ''Onze samenleving creëert
druk en spanning; dit is zelfs onder de jonge mensen enorm het geval, hetgeen tevoren nooit zo erg was geweest!'' – ''Vanwege zoveel
angst en wantrouwen zal de aarde uiteindelijk verenigd worden om de angst voor verwoesting af te wenden! – Deze planeet betreedt de
tijdperk van crises en onrust; het begin van geen terugkeer naar zoals het eens was! – Zij verenigen zich, maar het is een verkeerde soort
verbintenis! – Het is niet in de Heere Jezus, daarom zullen ze dus falen, en daarom zullen ze hem volgens Zijn voorwaarden moeten
ontmoeten!'' (Openb. 19:14-21)
"Terwijl de wereld vol is van onrust, verwarring en in verbijstering zijnde over de toekomst, geeft God Zijn kinderen een 'echte formule' toen
Hij zei, Weest standvastig en onbeweeglijk. – Met zekerheid zegt Hij, Weest niet bevreesd, geloof alleenlijk! (Mark 5:36) – Vrees niet, want Ik
ben met u! – Zijt niet verbaasd, want Ik ben de Heere, uw God!'' (Jes. 41:10) – "Terwijl de wereld heen en weer schudt, zijn de beloften in
de Schriften tot vertroosting voor al degenen die op Hem vertrouwen! – God geeft ons een prachtige verzekeringspolis! – We weten dat er geen
maatschappij is die tegen angst en vrees verzekert! – Maar in het contract van de 91ste Psalm, verzekert Hij Zijn kinderen van deze
bescherming!'' – Vers 5... ''Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, noch voor den pijl, die des daags vliegt!'' – Vers 15... ''Hij zal u in vele
soorten van moeilijkheden antwoorden!'' – Vers 11... ''Zijn engelen zullen in al uw wegen over u waken!'' – Vers 13... ''Geen enkele soort
van demonische machten zullen u verslaan!'' – Vers 7... "Hoewel er door ziektes en plagen duizenden zullen vallen, zal Hij u daarvan vrij
houden!'' – Vers 2... ''En voor degenen die op de Heere vertrouwen, zal Hij een werkelijke schuilplaats en sterkte zijn!'' – Vers 1... "Want
degene die in geloof en lofprijs in Jezus verblijft, zal vertrouwelijk onder de schaduw van de Almachtige vernachten!'' – '' Wat een geweldige
polis, wat een rustige woorden voor de ziel! – En geen enkele soort polis kan u een lang leven garanderen, maar Jezus wel!'' (Vers 16)... ''Dan
zegt het, Ik zal hem Mijn heil doen zien, en dit gaat tot in de eeuwige zaligheid – (het voor eeuwig leven)!''
"God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een hulp in benauwdheden!'' (Ps. 46:2) David ondersteunde Gods
beloftes! … ''Ja, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij!'' (Ps. 23:4) – Merk op, het zegt,
David wandelde, hij rende niet! – Hij wandelde rustig in de tegenwoordigheid van God! – Hij had geen vrees voor enige kwade macht! – De
schaduw des doods maakte hem niet bevreesd! – In vers 2 zei David, ''Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren!'' ''Dat betekent dat
God hem vrede en rust in zijn ziel gaf! – Omdat hij in Gods beloftes geloofde, en die werkten voor hem!'' – ''En die werken min of meer voor u;
en Hij zal u aan stille wateren rust geven, en Hij zal u vanuit de schaduw des doods vertroosten, brengende vrede en veiligheid! – Er is geen God
gelijk aan onze God; gezegend is de Heer Jezus! – Want onze roem is in Hem!''
''Er zijn aan de kinderen van de Heere vele speciale provisies gegeven aangaande Goddelijke gezondheid, redding, genezing en wonderen! –
Laat ons eerst een bepaald standpunt naar voren brengen! ... Vandaag de dag gaan vele mensen naar de dokters en zodoende worden hun
voorgeschreven recepten gegeven! En hun is verteld om de voorgeschreven instructies, remedie etc. op te volgen! – Maar is het u ooit
opgevallen dat onze grote medicus (Jezus) Zijn voorschrift heeft gegeven! – En indien wij de instructies opvolgen, zullen er wonderen
plaatsvinden die de mens te boven gaan!'' – ''Het geschreven bevel is Gods Woord, met vele beloftes toebereid en gevuld! – Gods
voorschriften aangaande gezondheid en genezing in de Bijbel zijn absoluut waar! – Voor al degenen die Gods Woord dagelijks nemen,
is het een geestelijk medicijn!'' – ''Daniel en de drie Hebreeuwse kinderen deden dit, en de leeuwen konden hen niet verslinden, en het vuur
kon hen niet verbranden! Zij namen (geloofden in) Gods Woord!'' – Gods voorgeschreven Woord zegt, ''Alle dingen zijn mogelijk voor degene
die gelooft!'' (Mark. 9:23) – Het Nieuwe Testament staat vol met Gods beloftes, en hier volgen sommige voorschriften uit het Oude Testament!''
– Ps. 103:2-3 . . . ''Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden (voorgeschreven beloftes); die al uw ongerechtigheden
vergeeft; die al uw krankheden geneest!'' Jes. 53:4-5 . . . ''Hij heeft de smarten en verdriet van ons weggenomen. En door Zijn striemen is ons
genezing geworden!'' – David zei . . . ''Ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen!'' – (Ps. 30:2) – En er zijn veel meer beloftes zoals, ''Ik ben
de Heere uw God die u geneest, en Ik zal ALLE ziekten vanuit het midden van u wegnemen!'' – In Ps. 107:20, ''Zijn Woord genas hen niet alleen,
maar Hij haalde hen vanuit de ondergang weg!''
''In het Nieuwe Testament werden er vele beloftes voorgeschreven! En in hetzelve, zijn er geweldige wonderen gebeurd!'' Tegen een man
die 38 jaren kreupel was zei Jezus, ''Sta op, neem uw matras op en wandel! – En terstond werd de man gezond!'' (Joh. 5:5-9) Jezus zei,
''Deze tekenen zullen de gelovige volgen!'' – Er deden zich allerlei type wonderen voor! (Mark. 16:17-18) – Jezus zegt, ''Voorwaar zeg Ik
ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen!'' (Joh. 14:12) – ''En Hij zei, dat we aan het einde van het tijdperk zelfs grotere
werken zullen kunnen doen! – Maar we moeten exact weten wie Jezus is! – En Hij vertelde Filippus definitief dat Hij de levende God was,
de eeuwige Vader!'' (Joh. 14:8-9 en Jes. 9:6)
''De Bijbel zegt dat Hij al degenen die ziek waren genas; en door geloof zal Hij hetzelfde voor ons doen! (Math. 8:16-17) Herinner dat Jezus
zei, dat alle dingen mogelijk zijn voor hen die geloven! – Hij zei dochter, weest welgemoed, uw geloof heeft u behouden, ga heen in
vrede!'' (Luk. 8:43-48) – "En toen Jezus hun geloof zag, beantwoorde Hij doormiddel van wonderen! (Mark 2:3-12) – Roep tot Mij en Ik zal u
antwoorden! (Jer. 33:3) – Hij heeft vele Schriftgedeeltes voorgeschreven die niet alleen in gezondheid en genezing voorzien, maar alzo in
voorspoed aan degenen die geven!'' – 3 Joh. 1:2 . . . ''Geliefde, boven alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart!''
– ''Boven alle dingen schrijft Hij voor, dat u AL deze weldaden zult ontvangen! – De voorgeschreven beloftes zijn voor al degenen die
er in een trouw geloof hun voordeel mee doen en erop handelen!'' – ''Als u bidt zult u vele van deze beloftes in uw leven in vervulling zien
gaan!'' Jezus zal u vele nieuwe en wonderbare dingen laten zien en voor u doen!''
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