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WONDEREN – DE MOGELIJKHEDEN VAN HET GROTERE GELOOF
"De mogelijkheden van het geloof zijn ongelofelijk! – Hier zijn sommige Schriftgedeeltes om uw hart aan te moedigen om voor nog grotere
dingen te geloven!" – "Ja, zegt de Heere Jezus, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft!" (handelt en vertrouwt) Mark 9:23 –
"Door het geloof worden grote belemmeringen weggenomen!" (Luk. 17:6) – "Door het geloof zal niets onmogelijk zijn!" (Math. 17:20)
– "Indien een persoon in zijn hart niet twijfelt, zal hij ontvangen wat hij zegt!" (Mark. 11:24)
"Door het geloof kan zelfs de zwaartekracht getrotseerd worden!" (Math. 21:21) – "Door het geloof bleef de kop van de bijl zelfs voor Elisa op
het water drijven . . . openbarende dat God Zijn wetten van krachten zal trotseren!" – "Door het geloof kan men een nieuwe dimensie
binnengaan en de glorie van God aanschouwen!" (Joh. 11:40) – Alzo net zo als bij Mozes toen hij op de klif van de berg stond en tot in een
andere dimensie van Gods glorie keek, terwijl Hij aan hem voorbijging! – Alzo betrad Elia een nieuwe hemelse fase toen hij de vurige wagen
binnen ging en weggevoerd werd! – En door het geloof en het gezalfde woord zullen wij alzo worden weggenomen! – Ja, zegt de Heere, het
geloof van Mijn gekozen kinderen zal tot in een nieuw bovennatuurlijk gebied groeien, terwijl Ik hen voor Mijn spoedige komst
gereed maak!"
Verrassende en verbazingwekkende wonderen van het Oude Testament. – "Het geven van het manna is een wel bekend feit, maar doordat
het 12.500 keer werd herhaald onderscheidt het zich van de andere wonderen! – Het werd nadat Israël uit Egypte kwam de eerste keer op de
15de dag van de 2de maand gegeven. (Ex. 16:1) En het stopte in het 40ste jaar! (Joz. 5:6, 10-12) Daarom viel het manna, een maand en alle
zaterdagen buiten beschouwing gelaten, circa 12.500 keer neer! (Ex. 16:4) – "Wanneer het manna neerviel distilleerde het met de dauw en
wanneer de dauw verdampte bleef er een klein rond ding over, net zo klein als rijp op de grond. – En het was enorm aan bederf
onderhevig en werd dagelijks verzameld, behalve op één dag niet! – Het onderwees de mensen om dagelijks op God te vertrouwen! – Dit
voortdurend vertrouwen in God voor onze behoeften is een zeer belangrijke les in ons leven!"
"Van al de wonderen in het Oude Testament, is het geven van het manna en de dagelijkse afhankelijkheid van Gods voorzienigheid een van
de meest belangrijke – lerende dat mensen in feite niet echt een voorraad hoeven op te slaan maar dagelijks voor hun behoeften op de Heere
kunnen vertrouwen!" – "Er is dan ook niks verkeerds aan het conserveren en voorbereid zijn, maar Jezus houd er voor zijn volk zelfs meer van
als ze door geloof dagelijks op Hem vertrouwen!" – Dit was de les van het manna!" – Zoals de Schriften zeggen, "Geeft ons heden ons
dagelijks brood!" – "Maar de kinderen Israëls moesten handelen, en wij moeten alzo handelen om waarlijk in de dagelijkse wonderen te
leven!"
"Het verbazende wonder van de man, die na een zeker punt niet meer verouderde, en wiens kracht als die van een arend werd vernieuwd,
plus goddelijke gezondheid!" – "Maar allereerst, was Mozes een grote voorbidder!" (Let op) – "Voorbeelden: Daniel, de man van gebed, was in
actieve dienstbaarheid totdat hij bijna de honderd jaar bereikte! – Anna, een vrouw van gebed, leefde meer dan een eeuw." – "Naderhand, was
Mozes zo vrijmoedig om God te vragen of hij misschien Zijn glorie zien mocht. Zijn gebed werd verhoord; God verborg hem in de klif van een
rots, en liet hem een visioen van Zijn glorie zien!" (Ex. 33:21, 22) – "Na 40 dagen op de berg was de glorie van de Heere alzo op Mozes,
zodat zijn gezicht als de zon straalde! – Zijn gezicht was als een heldere bliksem, en de kinderen Israëls konden niet naar hem kijken!
– Zodoende was hij gedwongen om een sluier over zijn gezicht te dragen!" (Ex. 34:35) "Op een toch opmerkelijke en mysterieuze wijze
was het effect van deze bovennatuurlijke ervaringen op de een of andere manier dat het het verouderingsproces dusdanig onderbrak! – De
jaren kwamen en gingen, maar Mozes fysieke lichaam vertoonde geen verslechtering!" – "En Mozes was honderd en twintig jaar oud toen hij
stierf: zijn oog was niet donker geworden, en zijn kracht was niet vergaan!" (Deut. 34:7) – "Hierin zien we een waarheid dat God zelfs voorbij
genezing tot in de gebieden van goddelijke gezondheid gaat!"
Toen de Psalmist aangaande Gods voordelen, vergeving en genezing sprak, voegde hij andere weldaden van Zijn barmhartigheden toe;
inclusief het voordeel der jeugdigheid! – "Die uw mond verzadigt met het goede; uw jeugd vernieuwt als een arends!" (Ps. 103:4-5) – "Er
is een plaats in Gods plannen waarin de jeugd vernieuwt wordt, zodat een Christen zolang hij of zij op de aarde is een actief en nuttig leven kan
leiden! – Maar het is duidelijk dat deze zegeningen zijn, voor degenen die in de geheime plaats van de Allerhoogste verblijven!" (Ps. hfdst. 91) –
"En met een lang leven zal Ik hem verzadigen, en hem Mijn heil doen zien!" – "Zodoende was Mozes oog was niet donker geworden, nog zijn
natuurlijke kracht afgenomen; op 120 jarige leeftijd!" – "De belofte van de verkwikking van het fysieke lichaam, en dat zelfs op oudere leeftijd,
is een van de vergeten wonderen in ons gemeente tijdperk!" – De geïnspireerde schrijver vermaant ons om, "niet een van Zijn voordelen te
vergeten," en een van deze voordelen is om uw mond met het goede te verzadigen, "zodat uw jeugd gelijk die van een arend vernieuwd wordt!"
– "Zo zien we dat er naast redding en goddelijke genezing een vernieuwing van de jeugd en goddelijke gezondheid is gegeven!" – "Begin om van
deze prachtige beloftes uw voordeel mee op te doen. Ook kunnen we allemaal bemiddelaars worden in het dagelijks in herinnering nemen van
Gods oogst!" “Alzo is hierin geopenbaard dat het er niet om gaat hoeveel u eet maar wat u allemaal aan betamelijke dingen van de
juiste voeding eet! – "Maar het meest van alles, en hiermee in combinatie, is het de krachtige zalving die u doormiddel van deze
bediening ontvangt, dat u zeer zeker zal helpen om uw jeugd te vernieuwen! Dus, ontvang en gebruik het in uw leven voor Gods
glorie!"
In Gods Liefde,
Neal Frisby

www.NealFrisby.nl

Neal Frisby Hoofdsteen Partners © – sw.103

