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Dierbare Oogstgenoot,
De toestand van de wereld op dit moment is angst, onrust en verbijstering; de Heer zei dat het een tijd als deze zou zijn!
Dat is de reden waarom Hij in Jakobus 5:7-8 “een speciaal geduld aan Zijn uitverkorenen geeft! Het is een
essentiële behoefte omdat Hij het tweemaal noemt, juist bij Zijn komst! Het heeft met name betrekking op de
periode van de laatste regen. Hij stond vlak voor de deur! (Vers 9)" – Openb. 3:10, "zij die het geduld van Zijn
Woord bewaarden, werden bewaard en opgenomen." – Het sleutelwoord is om alert te zijn in de Schrift en de
tekenen van Zijn komst te kennen! En nu gaan we door met de brief van broeder Neal Frisby over de belangrijke en
essentiële behoefte van gebed:
Een van de eerste dingen die de Heilige Geest ons onder de aandacht bracht – is dat er in de vroegere gemeente een
definitief en regelmatig uur van gebed vastgesteld was! – Zij gingen tezamen op naar den tempel, omtrent de ure des
gebeds, zijnde de negende ure. (Hand. 3:1) Voordat Gods kinderen als zijnde het lichaam van Christus bij elkaar in
eenheid kunnen komen, moeten zij in het dagelijks gebed zijn! – "Het is goed om een regelmatige tijd van gebed vast
te stellen. Of men nu staande, knielende of neergelegen is, de Heer ontvangt het gebed des geloofs." – "En in sommige
gevallen kan een persoon daadwerkelijk biddende zijn als hij met zijn werk bezig is.
"De Schriftgedeeltes tonen aan dat er een periode vlak voor de boeg is, waarin demonische activiteit zijn meest felle
intensiteit zal bereiken, met rampzalige gevolgen voor de wereld! En Gods kinderen moeten met de volle wapenrusting van
God voorbereid zijn. (Efez. Hfdst. 6) . . . want de kwade machten zullen hun aanvallen tegen de lauwwarmen en gebedsarme
gelovige richten! – De Satan realiseert zich dat als de Christenen niet bidden ze dan wijd openstaan voor zijn
aanvallen. Demonen zullen al het mogelijke doen om de Christenen lastig te vallen, te verdrukken en van het gebed
af te leiden!" – "Eigenlijk moet de gemeente zich tegen deze onzichtbare machten van chaos en verwarring op de
wapens van het gebed beroepen, aangezien ze ervoor bestemd is om te overleven. Gebed zal een persoon uit
verzoekingen leiden, en voor financiële zekerheid zorgen, het zal bescherming en Goddelijke leiding geven!" – "In sommige
gevallen in de Bijbel vinden we zelfs uit, dat als mensen geheel van God afhankelijk zijn om hen te leiden, dat de goddelijke
voorzienigheid zelfs wanneer hun eigen oordeel fout was overheersen zou, waardoor de dingen voor hen lukten, zoals bij
Abraham, etc." – Een woord van wijsheid; we zouden niet moeten bidden dat ons eigen koninkrijk, maar dat Uw Koninkrijk
zal komen! – Men zou moeten bidden dat er arbeiders tot in Zijn oogst uitgezonden zullen worden! – (Math. 9:38). We
moeten de buitenlandse velden met het Evangelie bereiken, alsook thuis! (Math. 14 – Mark. 16:15).
Nu een paar woorden over het geloof. – "Vele van onze gebeden worden snel beantwoord, maar sommige worden omwille
van de aard van de zaak vertraagd, maar worden uiteindelijk toch beantwoord!" – Sommigen doen Gods doeleinden teniet
als ze hun gebeden niet in een keer beantwoord zien! Er is een standvastig onwankelbaar geloof met geduld nodig! –
Ook is er een tijd voor gebed en een tijd om te handelen. Geloof is een handeling! – Handel na het gebed met uw geloof; geloof
dat God u tegemoet zal komen. – "Gebed schept kracht; geloof zet het in beweging! – Er is een tijd van petitie en er is een tijd
om te handelen! (Ex. 15:15-16). Een tijd om te zoeken, een tijd om te ontvangen!"
"In de wet van de eerste vermelding (gebed) – werden er 7 vitale onderdelen van gebed door Abraham toegepast.
Ten eerste, "De Belofte!" (Gen. 15:1) (2) "De Petitie." (vers 2) – (3) "Geloof" (Vers 6) – (4) "Tegenstand van de Satan!"
(Verzen 11, 12) – (5) "Een vertraging van het antwoord" (Vers 13). "Zo zien we dat er met betrekking tot sommige
antwoorden een vertraging is, en wanneer mensen ongeduldig worden missen zij de zegening die anders de hunne was
geweest!" – (6) "Een Miraculeuze Interventie" (Vers 17) – (de 7e) "Vervulling" (Vers 18). "Getrouw naar de belofte en als
gevolg van Abrahams geloof ging Israël 400 jaar later het Beloofde Land binnen! Alhoewel er een vertraging was, deed
onwankelbaar geloof het!" – "Zo zien we dat de Bijbel ons tot ons voordeel 7 kostbare onderdelen van gebed toont! En
hij die het toepast zal wijs zijn!" – "Herinner dit werk en de evangelie oogst in gebed! – We moeten ons tot alle creaturen
uitstrekken! Dat is ons plan! (Mark 16:15) – "Een regelmatig en systematisch tijd van gebed is het eerste geheim en stap tot
Gods prachtige beloning!"
"Wanneer u het geven aan uw gebed koppelt is het atomisch! Het onttakelt en blaast de schuilplaats van de duivel op, en
activeert een driedubbele zegen voor u! (Luk 6:38 – Mal. 3:10) U zult merken dat door Jezus werk op de eerste plaatst te
zetten, uw eigen noden voorzien worden! – Beproef Mij, zegt de Heer, handel en verwacht een zegen!"
Deze maand breng ik een prachtig boek uit genaamd "Capstone Angel" eneen DVD, "Prophetic Rush." – Er is geen betere
tijd dan nu om het werk van de Heer voort te zetten. Een grote zegen en wijsheid zullen hen die helpen navolgen. Ik
waardeer het oprecht en zal in gebed aan u denken.
Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
Alle drie Cd's ($15.00 donatie)
“Real Prayer – Instructions”
“Faith Age”
“Spiritual Strength and Contentment”

Een Nieuwe DVD uitgave: “Prophetic Rush”
Ook beschikbaar: “It’s Finished!” and Healing Line
($20.00 donatie per stuk)
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