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GODS GODDELIJKE BELOFTES"Dit is een Schriftuurlijke brief aangaande Goddelijke beloftes van welke de Heer Jezus van mij wil dat ik ze u toon! Want de Heere der Heerscharen, Jezus is bij machte om ze te vervullen! Geloof – handel – ontvang, ze zijn persoonlijk de uwe!" – Psalm 126:5, Die met 

tranen zaaien, zullen met gejuich maaien!" – Doet er niet toe hoe moeilijk de test of ontmoediging ook is, als u standvastig blijft zult u  met vreugde winnen en de beloning van uw gebeden aanschouwen! Wonderbare dingen zijn er in petto voor de partners die zowel in  tijd als gebed zo veel hebben gegeven! – II Petr. 1:4 openbaart dat wij "de grootste en kostbare beloften ontvangen, opdat gij door 
dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden! Dus, wat u ook maar nodig hebt! Jezus heeft genoeg, om wonderen te doen, mirakelen te werken voor de noden van uw familie en hen die u lief hebt! Gij zijt in Hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en  macht!" (Kol.  2:10) – Met Hem als hoofd hebt u het allemaal! –  "De Almachtige zal u zegenen met zegeningen des hemels van 
boven!" (Gen. 49:25) – Zelfs wanneer u alleen bent, bent u nooit alleen. Psalm 91:11, "Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat 
zij u bewaren in al uw wegen!" 

Psalm 144:15, "Welgelukzalig is het volk, wiens God de Heere is!" – Herhaal de Naam van de Heer Jezus dagelijks en verblijdt u! – "wanneer de donkere wolken laaghangen en de winden van tegenspoed waaien, herhaal de naam van Jezus en ze zullen gaan, want Zijn liefhebbende hand zal met speciale begeleiding stralen!" – "Laat uw hart niet ontroerd worden want hij heeft een huis voor u bereidt en  Hij zal wederkomen en u met open armen ontvangen!" (Joh. 14:1-3) – "Vrees niet en zijt niet ontmoedigd want de Heer is met u!" 
(Jes. 41:10) – En indien u iets heeft begaan wat niet wijs is in Zijn ogen, heb berouw, want Hij is erg trouwhartig om te vergeven!" De  Heere is met u, terwijl gij met Hem zijt; en zo gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden!" (II Kron. 15:2) – "De beproeving van uw 
geloof is zeer kostbaar, hetwelk door het vuur beproefd wordt. Jezus zal het bij Zijn verschijning tot lof en eer brengen!" (I Petr.  
1:7) Soms mag de Satan druk op u uitoefenen en testen, en soms brengt het pijn, maar Jezus is in de loutering en zuivering; we wandelen niet alleen! (Ps. 30:6) "Schreien mag een nacht duren, maar vreugde komt in de morgen!" – "Voor elke doorn is er een bloem, voor elke traan is er een beloning; en over slechts een korte tijd zal smart voor hemelse vreugde plaats maken! – Hij zegent u nu, neem gewoon  deel  aan  Zijn  Geest  en  Hij  zal  u  sieraad  voor  as,  vreugdeolie  voor  treurigheid  en  het  gewaad  des  lofs  voor  een  geest  van  zwaarmoedigheid geven! (Jes. 61:1-3) 

"Zie zegt de Heere, in de dagen die vlak voor u liggen zult u mijn leiding en bescherming nodig hebben en zal het nodig zijn  
om volledig op Mijn Woord te vertrouwen, want de schaduwen van het einde doorkruisen de aarde. – Mijn vrede en kalmte zal  
Ik geven aan hen die Mij lief hebben! Weest niet bevreesd!" Deut. 33:27, "De eeuwige God zij  u een woning en van onder  
eeuwige armen!" – "Ik ben de Hoeksteen (Capstone) van het lichaam, de meest fundamentele steen. Gij zijt de stenen in het  
fundament, de geestelijke stenen die Ik heb geroepen (I Petr. 2:4-5). Want het is in de Schriften vermeld, want op deze Rots zal  
Ik mijn gemeente bouwen! (Math. 16:18) En Mijn er uit  geroepene stenen zullen in "De Rots der Eeuwen, de Heere Jezus  
passen!" – Sommige prachtige en machtige dingen zijn er op komst voor mijn partners die geloven! "Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben!" (I  Cor 2:9) 

"Alle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is,  
of schaduw van omkering!" (Jak. 1:17)  – Merk op dat het zegt, geen verandering of schaduw van omkering. Zijn licht wordt nooit  donker, maar blijft altijd licht! – De lichten van onze Heer zijn echt! – "En Zijn vuurkolom is met al degenen die het geloven!" – Dus,  "vraag, en het zal u gegeven worden; zoek, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden!" (Math. 7:7) – Heb geloof! In Zijn  goede tijd en zelfs nu, Jezus zal u zegeningen schenken, teveel om op te noemen. Hij zal van u houden, u gidsen en bewaken want Hij  "doet alle dingen goed!'' – "De Heilige Geest leidt mij naar dit Schriftgedeelte, Job 5:8-9, "Tot God mijn aanspraak richten; Die grote 
dingen doet, die men niet doorzoeken kan; wonderen, die men niet tellen kan!" Ook zegt de Heer mij om deze dramatische woorden te herhalen welke uit God voortkwamen. Woorden die u lief zult hebben, dus lees  het zorgvuldig.  "Zo zegt de Heere, net zo als Ik Mijn discipelen in Israël bij naam riep, en hen tevoren kende, roep Ik Mijn  
discipelen nu opnieuw bij naam (de Uitverkoren Bruid). Want Ik plaats door mijn rollen een geest van wijsheid op hun, zodat  
zij  Mijn  Stem  zullen  mogen kennen.  Velen  zijn  er  geroepen,  maar  weinigen uitverkoren!  Mijn  schapen zullen  mijn  stem 
kennen! Want dit is de verzamel tijd! Ik heb Mijn dienstknecht gezonden (in de geest van Elia) om een volk voor Mij te roepen,  
en om tot in Mijn Geest te verenigen zegt de Almachtige. En de verstandigen zullen het weten en Mij horen. Dit heb Ik mijn volk 
beloofd. Zie, al de mijnen zullen komen! "Lees deze brief dikwijls wanneer u Zijn aanraking nodig hebt en het zal u helpen en overvloedig bemoedigen!"  In Jezus overvloedige liefde en zegeningen,Neal Frisby
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