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BLOED, VUUR EN GELOOF
OPNAME ALERT#2
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Mensen verliezen hun genezing omdat ze het woord niet kennen. Blijf vol van de Heilige
Geest, geloof en kracht. Begrijp uw positie in Christus. Ken uw positie en zet de Satan op de
vlucht. Verlies niet wat God u heeft gegeven. Behoud uw geloof en kracht, anders komt de
boze geest terug om uw overwinning te stelen. Bloed, vuur en geloof, een formule voor een
volledige kracht en overwinning. “En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams,
en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood
toe. (Openbaring 12:11). Het woord, de naam en het bloed zijn hetzelfde - drie in één.
Dit is de echte kracht. De Drie-eenheid is maar een damp. Houd vast aan God en houd
de duivel op de vlucht. En Jezus zeide tot hen: "Ik zag den satan, als een bliksem, uit den
hemel vallen." (Lukas 10:18). De Satan viel als een bliksem uit de hemel. Hij liet zijn greep
op het woord van God los. Als u uw grip op het woord van God verliest, valt u neer. De
satan heeft geen eeuwig leven zoals de uitverkorenen. Dat is waarom degenen met geloof
hem kunnen verslaan. Als u God net als de duivel loslaat, is dat omdat u uw eigen agenda
hebt, die anders is dan die van God. Alle macht wordt gegeven aan de uitverkorenen (Lukas
10:19). U hebt meer macht dan de duivel. Hij kan de bloedlijn en het geloof niet
overschrijden, tenzij u het loslaat. De Satan, de prins van deze wereld werd bij het kruis neergehaald. Hij is sindsdien
gevallen. Hij zal in de bodemloze put vallen en in de poel van vuur worden geworpen. Gelovigen mogen de demonen
uitwerpen in de naam van Jezus. De prins van deze wereld is aan het neervallen. Jezus heeft hem verslagen en ons geloof
houdt dat zo. Deze boodschap is voor het einde van het tijdperk. Mijn woord zal niet leeg terugkomen als u deze openbaring
zult begrijpen. Het bloed van Jezus Christus dat in geloof gebruikt wordt, zal de demonen van chaos en demonische machten
schipbreuk doen lijden en de duivel in paniek brengen. In het bloed is de kracht van het woord. De verzoening zit in het bloed
van Jezus. De Satan tart het woord, het bloed, het vuur en het geloof. Er is tegenwoordig zoveel hekserij in de wereld.
Hekserijactiviteiten worden gewoon op de televisie getoond. Hekserij doodt kinderen en veroorzaakt veel bloedvergieten door
mensen- en dierenoffers. Wanneer u de Satan op deze manier bloed ziet gebruiken, weet dan dat er een grote kracht naar de
uitverkorenen op komst is. De heiligen zullen een beroep op het bloed van Jezus Christus doen om tegen satanische
machten te strijden. Wanneer u het bloed en vuur van het woord gebruikt, wordt de Satan verslagen. Romeinen 5:9
"Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn." Vasthouden
aan het bloed van Jezus zal u redden van de toekomende toorn, de grote verdrukking. De Satan kan de bloedlijn niet
overschrijden. Efeziërs 1:7, "In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed ..." Wanneer u vasthoudt aan het verheerlijkte
bloed van Jezus Christus, is dat een eeuwige kracht. Wanneer u op het bloed pleit, is het een grote kracht tegen de Satan. God
zei dat Hij een een banier zal opheffen met het bloed, tegen de Satan. U wilt vast blijven houden en geen grip verliezen, en
neervallen zoals de Satan. 1 Johannes 1:7, "Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is ..." Het bloed is het
licht. Getuig er van dat u in het bloed, vuur en geloof gelooft – het is een complete formule voor de overwinning. De naam, het
woord en het bloed zijn hetzelfde. Wanneer u de formule uit mekaar haalt, krijg u vuur. Deze formule redt de hele mensheid die
zal geloven. Het is explosiever dan de atoombom formule van Einstein, die destructief is. Een beetje van het bloed en vuur, dan
komt het licht tevoorschijn. Zie, zegt de Heer, wat waardevol is, wordt als dwaas beschouwd. Het geheim is, deze boodschap
is het woord van God. U houdt u eraan vast en het zal u binnen brengen. We hebben niet veel tijd meer. Deze boodschap
zal in de toekomst waardevol zijn. Wanneer de duivel u zal proberen te onderdrukken, zonder uzelf dan af met deze
boodschap en let op de reinigende vrede. Let op de naam, het woord en het bloed vermengd in uw gedachten. U zal die
bovennatuurlijke glorie voor u zien werken. De Satan wil daar niet in de buurt van zijn. U zal hem van u af gooien. Gebruik
deze formule. Het is een formule van grote kracht. Als we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is ... We weten dat
demonische krachten toenemen, maar God zal hen in paniek brengen met het woord. Hebreeën 9:14 "Hoeveel te meer zal het
bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van
dode werken, om den levende God te dienen?" Vergeet niet dat het het bloed is dat u heeft gered. Het bloed zal uw hart en
gedachten activeren. Het zal de duivel activeren en hij zal weg gaan. U moet de formule van het woord gebruiken met bloed en
geloof. De verzoening is in het bloed. Het is het bloed dat u genas. Geloof moet worden vermengd met het woord van God.
Door zijn striemen / bloed ben uw genezen. Openbaring 12:11. Aan het einde van het tijdperk zal zo'n soort boodschap uit de
organisaties worden geworpen. Aan het einde van het tijdperk zal de Heere grote dingen doen. Hij zal de Zijnen op een
spectaculaire manier verzamelen. Dit soort boodschappen zal ze insluiten. Bloed, vuur en geloof, wat een formule! Een
waardevolle formule van God. Dit is wat we vandaag de dag nodig hebben. De Satan keerde het woord van God de rug toe en
hij is nog steeds vallende. Een ieder die naar deze boodschap luistert, als de duivel u lastig valt, ontspan in vrede, luisterend
naar de boodschap. De duivel zal u verlaten en een nieuwe plek vinden om te wonen. Aan het einde van het tijdperk zullen
mensen thuis genezen worden door het luisteren naar een dergelijke cassette (CD-boodschap). Ze zullen de kracht van
God voelen. Bloed, vuur en geloof - u vermengt het en verkrijgt de kracht van de Heer. Door het bloed heb u alle macht. Deze
boodschap zal een revolutie teweegbrengen in uw leven en huis. Het zal u helpen om de duivel te verslaan. Gebruik de
hulpmiddelen die God ons heeft gegeven om de duivel te verslaan. Oh, wat een liefde heeft God zijn volk geschonken. Als de
formule goed wordt gebruikt, produceert het liefde.

