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WONDEREN VAN VERLOSSING "Met de geboorte van Christus kunnen we het niet helpen, om aan het heil en de wonderen te denken! – De ster die de wijze mannen naar Jezus leidde en heen trok was een wonder, een soevereine en goddelijke daad! – Ze brachten geschenken en bevoorraden de behoeften die Zijn  gezin nodig had. De kreten van het kindje Jezus waren vol van geloof, want het waren de kreten van de godheid" (Jes. 9:5) – De Bijbel zegt, dat Hij het gezin waar Hij naartoe kwam Zelf had geschapen! (Joh. 1:3, 14 – Kol. 1:15-17) – Heb. 2:4, "toont ons dat Hij de God is van tekenen, wonderen en diverse mirakelen en gaven van de Heilige Geest in overeenstemming met wat Hij Zelf wil!" – "Ik zou graag willen laten zien  dat  er  verschillende  soorten  wonderen  zijn.  En we classificeren ze  als  wonderen van verlossing,  bovennatuurlijke  wonderen, 

wonderen  van  oordeel,  het  opwekken  van  de  doden,  wonderen  van  voorziening  en  natuurlijk  wonderen  van  allerlei  soorten  
genezingen. En voorzeker wil Jezus dat u nu en te allen tijde een wonder in uw leven hebt!" "Laten we even een pauze nemen en van een aantal van de spectaculaire wonderen die Hij in het Oude Testament deed een notitie maken. I 
Kor. 10:4, "En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die hen volgde;  
die steenrots was Christus! – We zien dezelfde Jezus in de woestijn, zorgdragend voor Zijn volk!" (Lees de verzen 1 en 2)  –"Deze prachtige Ster is niets anders dan de 'Vuurkolom' – boordevol actie voor degenen die geloven. Om uw geloof aan te wakkeren zullen we  bijvoorbeeld lezen dat er in de wildernis, waar geen enkele bron van voorziening was, God door een voortdurend wonder er voor zorgde dat de  schoenen en kleding van de kinderen van Israël in goede staat bleven! Want voor kleding en schoenen is het normaal dat ze slijten, maar God  bewaarde wat ze hadden!" (Deut. 29:5 – Nehemia 9:21) – "Waar maar weinig mensen zich bewust van zijn is dat er ook een wonder van  goddelijke gezondheid voor zijn kinderen was. Ps. 105:37 Hij voerde hen uit met zilver en goud: en er was niet één zwak persoon onder 
hun stammen!" – "Waarlijk zal dit veroorzaken dat uw hart van blijdschap zal overslaan en nieuwe zegeningen brengen voor diegenen die het bestudeert en gelooft! De Schriften roepen uit; 'Is er iets te moeilijk voor de Heere?' Nee! – De waarheid is, dat de gemiddelde christen onder  zijn privileges leeft! En dat hij een lange weg verwijderd is van het realiseren van zijn volledige potentieel in de kracht van het geloof! Sommige christenen leven hun leven bijna geheel in de natuurlijke sfeer totdat het bovennatuurlijke vreemd voor hen begint te klinken. – Maar God zou  de kinderen van Israël leren dat Hij hun behoeften onder alle omstandigheden zou voorzien. Als er een deugdelijke noodzakelijkheid is dan is  er altijd nog een weg in het bovennatuurlijke, ongeacht wat er voor nodig is!" Gezondheid en welvaart zijn het erfdeel van de gelovige, maar elke belofte moet geclaimd en er op gehandeld worden of het zal ons geen  goed doen! – Vergeet ook niet dat er geen wonder kan zijn tenzij er een innerlijke verwachting is en het door geloof in de beloften  
verankert is! We kunnen hieraan toevoegen dat hij de kinderen van Israël ook 40 jaren van voedsel voorzien had! (Ex. 16:4) "Het is soms verbazingwekkend, maar natuurlijk is het de menselijke natuur. – Mensen maken zich zorgen over hun kleding en voedsel, en degenen in de koudere delen vragen zich af  hoe ze hun brandstofkosten kunnen betalen,  maar ze vergeten dat Hij  degenen die in Gods  bediening geloven . . . in hun noden voorzien zal! – Voedseltekorten en koude winters komen en gaan, maar Jezus blijft dezelfde – gisteren,  vandaag en tot in de eeuwigheid!" (Hebr. 13:8) – Jezus vermaant; weest niet bezorgt om voedsel, kleding of energievoorziening! (Matt. 
6:31-34) – "Zie, zegt de Heere, Herinnert u zich dat ik zei; Het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet  
ontbreken!" (I Koningen 17:14) – "En degenen die geven en Zijn werk ondersteunen, zoals de vrouw dat voor Elia deed, daarin gaf ze hem wat  ze  had  om hem te  helpen;  ze  had een  voortdurend wonder  op  handen!  Dit  is  strikt  geschreven  om u  te  bemoedigen,  nergens  om  twijfelende, maar vervolg uw weg in het geloof!  O, zegt de Heere, als Mijn volk toch volledig op Mij zou vertrouwen dan zouden zij  
dagelijks de grootste daden in hun leven zien!" – "Kom en denk er over na dat elke ademhaling die we van Hem inademen een wonder is! – De les hiervan is, dat God niet alleen in staat is om een tafel in de woestijn te bereiden, maar dat Hij in staat is om alle noodzakelijke wonderen  te verrichten om aan de behoeften van Zijn gelovige en trouwe kinderen te voldoen! We hebben een geweldige Heiland, en Hij zal er niet één  van u in de steek laten als u achter zijn werk komt staan! – Wat Hij voor u zal doen is onbeperkt! – "Het geschiede naar uw geloof, zegt de 
Heere, en handel daar op! – Want Ik zal in al het gene voorzien waar u voor gelooft! – Ja, zegt de Heere, geef, en u zal gegeven worden;  
een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven" (Lucas 6:38)  – Want Hij gaat verder door te zeggen;  "Wat u ook maar geeft,  het  zal  u  terug gegeven worden en nog meer!"  "Deze brief  werd door de Heilige  Geest gegeven en was geschreven om al Gods kinderen te helpen en om het geloof op te bouwen. Bestudeer het en u zal in de komende dagen gezegend worden! "Einde citaat. In Gods liefde, Neal Frisby

                   www.NealFrisby.nl                                                                                                                     Neal Frisby Hoofdsteen Partners © – sw.134

1. Neal Frisby Hoofdsteen Partners                               Speciaal Schrijven JAAR 2010                                                             Postbus 71, 8050 AB Hattem 


