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Dierbare Oogstgenoot,
Dit speciale geschrift uit de bibliotheek van broeder Frisby zal uw geloof enorm vergroten en ons leren te
vertrouwen op Gods beloften die nooit zullen falen!
Daniël zei: “Er is een God in de hemel die de diepe en geheime dingen openbaart! Hij openbaart ook de diepe
dingen van het geloof! " Heb. 11:1, sprekend over het bewijs. . . 'Het betekent dat geloof het tot een realiteit verklaart
voordat het te zien is! Geloof neemt de plaats in van hetgeen u om vraagt, totdat het werkelijk verschijnt of
gemanifesteerd wordt!" - "Geloof is het bewijs dat al in u aanwezig is - (geconsolideerd vertrouwen) - een
vastberadenheid in de ziel!" - “Het antwoord voordat het te zien is! Geloof is de hoofdlijn waarin God
antwoordt! " - Matt. 7:8: "Want een ieder die vraagt, ontvangt!" - Maar ze moeten dit geloven! Want zoals de rest
van het vers onthult, moet men er met absolute vastberadenheid aan vasthouden! - U zult het niet alleen vinden; maar
uw deuren zullen worden geopend voor al Gods schatten! - En het onzichtbare zal zichtbaar worden! "
"Door geloof kwam zelfs de hoer Rachab niet om, omdat zij handelde en Gods Woord ontving!" (Hebr. 11:31)
- Vers 5: “Door geloof werd Henoch opgenomen! - Want hij was een voorbeeld voor ons. . . en aan het einde van het
tijdperk gaan we naar een nieuwe dimensie van geloof die ons verandert en zal opnemen! " - Het geloof van iemand kan
onbeperkt zijn. Jezus zei: "Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft!"
"De gelovige kan alle dingen door Christus doen!" (Fil. 4:13) - David zei: "Hij verlost mij van 'al' mijn angsten!" "En gij
zult veilig in stilte wonen!" (Spr. 1:33) - “En die alle ongerechtigheden vergeeft en geneest al uw ziekten! (Ps. 103:3) Vers 2, vergeet niet AL Zijn voordelen! . . . Jezus houdt van u! - Dus door geloof accepteert u dat het van u is, totdat het
wordt gemanifesteerd!" - "Wonderbaarlijke en geweldige dingen staan voor de deur voor Zijn uitverkorenen die in Zijn
beloften geloven!"
De openbaringskerk – De uitverkorenen - I Joh. 5:14: "En dit is het vertrouwen dat we in hem hebben dat als we
iets vragen naar Zijn wil, Hij naar ons luistert!" En vers 15 zegt, en als we dan geloven dat Hij ons hoort, dan hebben we
alreeds ons antwoord, of het nu onmiddellijk of geleidelijk tot stand zal komen! - “De openbaringskerk zal in
volmaakt vertrouwen tot het Hoofdschap Christus toetreden naarmate het tijdperk sluit! Anderen zullen
worden verstrooid, maar de bruid zal verenigd zijn! En deze groep is voorbestemd om tezamen neer te zitten in
hemelse gewesten in Christus Jezus!" (Ef. 2:6 King James vertaling 1611) Er staat: "liet ons bij elkaar zitten"
(voorbeschikt)! - Rom. 9:11 bevestigt dit: "Opdat het voornemen van God volgens uitverkiezing zou bestaan,
niet uit werken, maar van Hem die roept." Ef. 1:4: “Hij heeft ons uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld!
Vers 5 openbaart, voorbestemd volgens Zijn wil! Vers 3 zegt: zegende ons met alle geestelijke zegeningen in hemelse
gewesten met Christus! "
"Hier zijn enkele dynamische en prachtige beloften en wijsheid betreffende de geest van God, onze Heiland, de Heer
Jezus!" - Jes. 26:3-4, “leert ons dat terwijl onze geest dagelijks aan de Heer denkt, Hij ons in volmaakte vrede zal
bewaren! Het maakt niet uit hoe verward de wereld is of hoe perplex in een crisis, Hij heeft ons vrede en rust
beloofd!" - "We moeten de Heer niet alleen vertrouwen als we Hem nodig hebben, maar altijd!" "Vertrouw voor eeuwig
op de Heer: want de Heer JE-HO-VAH is een eeuwige kracht!" Jes. 28:29: "Dit komt ook voort van de Heer der
heerscharen, die wonderbaarlijk is in raad en uitstekend in werking!" Dit zal ons niet alleen zielen
vermenigvuldigen voor de Heer Jezus, maar het zal u ook geestelijk verrijken, voorspoedig doen zijn en uw beloning
verhogen! - III Joh. 1:2: “Geliefde, ik wens bovenal dat u voorspoedig en gezond bent, zoals uw ziel voorspoedig is”, als
we het samen aanvaarden! Zijn mededogen falen niet, ze zijn elke ochtend nieuw! - "Groots is uw trouw!" (Klaagl.
3:22-23) Einde citaat. - Wat een geweldige geloofsopbouwende brief! Ik zal u in mijn gebeden houden en als u helpt
aangaande deze getrouwe boodschap en als we Gods woord samen publiceren, zullen zijn zegeningen met u zijn!
Deze maand breng ik een prachtig nieuw boek uit met 3 preken erin: "Step By Step Into Heaven" - "Hold Fast" "The Trumpet Call" en ook een dvd genaamd "Faith Booster."
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Jezus Komt Spoedig!!
Wees wakker!!
Wees voorbereid!!
Blijf gefocust!!

Wilt u deel uitmaken van deze geweldige bediening,
heeft u een gebedsverzoek of wilt u meer lectuur?
Bezoek dan onze websites of schrijf ons a.u.b.
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