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GODS PRACHTIGE BELOFTES
Door de wereldwijde situatie en de vervulling van de definitief belangrijke profetieën kunt u zien dat we ons aan het einde van het tijdperk
bevinden!'' Zoals men door het verschillende nieuws en TV verslagen kan zien zijn de vroege en late regen tezamen gekomen!'' Zoals voorzegd
zal dit met geweldige genezingen en wonderen snel tot een einde komen. Het volgende dat u weet is dat de opname zeer binnenkort zou
kunnen plaatsvinden omdat Israël's verbond alreeds voorbereid is om voor Jezus wederkomst gereed te zijn!'' Verheug u, Ik zeg,
verheug u voor altijd!'' – De wereldwijde veranderingen vinden zo snel plaats dat het voor iedereen in de media en de rest moeilijk is om het
gene dat er plaatsvindt bij te houden!
Er zijn een aantal fantastische gebeurtenissen en voorvallen. In dit speciaal schrijven wil ik uw geloof, vreugde en genezing in Gods prachtige
beloftes vergroten! We leven in spannende en wonderlijke tijden! Dit is het meest voor ons tijdperk dan enig andere, en we lezen – Jes. 40:31,
Maar die op den Heere wachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en
niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden. – ''Wachten betekent vertrouwen, geduld en verwachting!'' – De volgende
woorden zijn aan de Opname verwant! Zij zullen lichamelijke en geestelijke kracht ontvangen, met een langere uithoudingsvermogen en
energie! Niet een van de uitverkorenen zal vlak voor de verandering ziek zijn! Daarna zullen de heiligen plotseling verheerlijkt worden!
Ps. 37:4-5, Verlustig u in den Heere, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Wentel uw weg op den Heere; vertrouw op Hem; en
Hij zal het maken. – ''Verlustig; betekent om tevreden en vreugdevol in de Heere te zijn. – Vertrouw; betekent om waarlijk al uw wegen aan
Hem over te geven! Dan zal hij u wonderen tonen!''
Lees dit nauwkeurig, elk een van deze prachtige verzen is persoonlijk voor u! ''Geloof, handel en neem uw voordeel van al zijn
voordelen!'' – Ps. 103:1-5, Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw
krankheden geneest; Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden; Die uw mond verzadigt met
het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends.
Ps. 105:37, Hij voerde hen uit met zilver en goud; en onder hun stammen was niemand, die struikelde. – Dit typeert kennelijk alzo de
uitverkorenen! Hij zal in hun noden voorzien totdat de laatste uitverkorene in en uit is! – ''En gij zult op gaan! Prijs de Heer!'' – Spr. 3:5-6,
Vertrouw op den Heere met uw ganse hart, en steun op uw eigen verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht
maken. – En verwonder u in deze zelfs niet waarom er soms vreemde dingen in uw leven zijn gebeurd, of in het leven van iemand anders. –
''Heb gewoon het volste vertrouwen in de Schriften en God zal u leiding, licht en wijsheid geven! Vertrouw niet op menselijke redeneringen,
maar volledig op Zijn weg. Laat de vragen en waaroms aan Hem over!''
Mark 11:24, Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden. – ''Het
sleutelwoord is dat u moet geloven dat u het hebt voordat u het ziet. – Het is een volbracht werk, maar u moet het tot aan de manifestatie ervan
geloven en aanvaarden. Opnieuw is vertrouwen gebruikt! – Joh. 15:7, Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt,
zult gij begeren, en het zal u geschieden. – ''Soms zullen wonderen snel gebeuren, soms zult u geduld moeten hebben! Maar als u rust, leeft
en op Zijn Woord handelt zal er een antwoord gegeven worden!'' – 1 Joh. 1:9, Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig,
dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. – ''Het toont hier dat God trouwer is om te vergeven, dan dat de mensen
klaar staan om hun fouten en zonden toe te geven! Wees standvastig!''
Nu gaan we sommige profetische beloftes opschrijven. – II Petr. 1:19, En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet
wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw
harten. – De morgenster is zoals we weten Christus. Maar we weten dat de hemelen Zijn komst verklaren! Zelfs de wetenschappers zeggen dat
ze zulke ontzagwekkende tekenen nog nooit eerder hebben gezien! De kloof wordt steeds nauwer, Jezus komt! – Het betekent definitief dat we
een helderder beeld zullen hebben en zekerder van Zijn komst zullen zijn dan tevoren, aangezien Hij meer licht uit de donkere passages heeft
gegeven! Jak. 5:7-8, Zo zijt dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren. Ziet, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands,
lankmoedig zijnde over dezelve, totdat het den vroegen en spaden regen zal hebben ontvangen. Weest gij ook lankmoedig; versterkt uw harten:
want de toekomst des Heeren genaakt. – ''De vroege en de late regen vallen nu tezamen! We zullen spoedig de verlossende regenboog
rondom de troon zien! (De opname) – Dit zijn dagen van vreugde!''
Het zal de wereld overvallen, maar niet de uitverkorenen! Hier volgen sommige overtuigende bewijzen van Zijn Woord. De engelen zeiden
het – Deze zelfde ''Jezus'' zal alzo komen. (Hand. 1:11) – Vat dit, Paulus zei; De Heere Zelf zal nederdalen. (I Thess. 4:16) – Zo zien we wie Jezus
is! – Christus Zelf gaf aan dat Hij weer opnieuw zal komen. (Joh. 14:1-3) en in Zijn heiligen verheerlijkt zou worden! – Het Woord zegt het op
deze wijze, ''Gelijk een dief in de nacht.'' (I Thess. 5:2) – Gelijk een bliksemflits. (Math. 24:27) – Hij zal plotseling terugkeren! (Mark. 13:36) –
Jezus zei, zie Ik kom haastiglijk. (Openb. 22:7) In feite zei Hij het drie keer in Openb. 22. – Hieruit blijkt dat de profetische
gebeurtenissen vanaf nu en voorwaarts zich in een snel tempo zullen voordoen, en dat is nu precies wat er rondom de wereld aan de hand is! –
Onze overgangsperiode is aan het aflopen, dit is onze tijd! Ga uit om Hem te ontmoeten! In een uur dat gij het niet verwacht! Zie, maak uzelf
klaar. – Lees Luk. 6:38 – Hij zal Zijn zegeningen overvloedig op u uitstorten, want Hij zendt terstond de sikkel er in! ''En Hij zal in uw noden
voorzien en voorspoed geven omdat er nog maar een korte tijd is overgebleven om te oogsten!''
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