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Neem mijn beenderen met u mee naar het beloofde land, zei Jozef in Genesis 50:24-26, als God u bezoeken zal, en laat mijn beenderen niet
in Egypte achter." Dit was een bovennatuurlijke uiting en het geschiedde. Er is een tijd om in Egypte te verblijven en er is een tijd om uit
Egypte te vertrekken. Ook is er een tijd om deze wereld te verlaten, maar het beste is om deze wereld te verlaten wanneer de Heere in de
OPNAME komt. Het zal voor degenen die bovennatuurlijk zijn een climax zijn. Het land Egypte zag de kracht van het bovennatuurlijke met
bovennatuurlijke handelingen beginnen, en dat rondom een bovennatuurlijk volk van God. EXODUS 2:1-10 zal u tonen hoe de kracht van het
bovennatuurlijke zelfs in ware gelovige baby's gezien kan worden.
{Exodus 2:1-10} En een man van het huis van Levi ging, en nam een dochter van Levi. 2.) En de vrouw werd zwanger, en baarde een zoon.
Toen zij hem zag, dat hij schoon was, zo verborg zij hem drie maanden. 3.) Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem
een kistje van biezen, en belijmde het met lijm en met pek; en zij legde het knechtje daarin, en legde het in de biezen, aan den oever der
rivier. 4.) En zijn zuster stelde zich van verre, om te weten, wat hem gedaan zou worden. 5.) En de dochter van Farao ging af, om zich te
wassen in de rivier; en haar jonkvrouwen wandelden aan den kant der rivier; toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij
haar dienstmaagd heen, en liet het halen. 6.) Toen zij het open deed, zo zag zij dat knechtje; en ziet, het jongsken weende; en zij werd met
barmhartigheid bewogen over hetzelve, en zij zeide: Dit is een van de knechtjes der Hebreen! 7.) zeide zijn zuster tot Farao's dochter: Zal ik
heengaan, en u een voedstervrouw uit de Hebreinnen roepen, die dat knechtje voor u zoge? 8.) En de dochter van Farao zeide tot haar: Ga
heen. En de jonge maagd ging, en riep des knechtjes moeder. 9.) Toen zeide Farao's dochter tot haar: Neem dit knechtje heen, en zoog het
mij; ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. 10.) En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot
Farao's dochter, en het werd haar ten zoon; en zij noemde zijn naam Mozes, en zeide: Want ik heb hem uit het water getogen.
Bovennatuurlijke kinderen van God trekken zelfs engelen aan die door God gezonden zijn, lees Exodus 3:2-7.
{Exodus 3:2-7} En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het
braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd. 3.) En Mozes zeide: Ik zal mij nu daarheen wenden, en bezien dat grote
gezicht, waarom het braambos niet verbrandt. 4.) Toen de HEERE zag, dat hij zich daarheen wendde, om te bezien, zo riep God tot hem uit
het midden van het braambos, en zeide: Mozes, Mozes! En hij zeide: Zie, hier ben ik! 5.) En Hij zeide: Nader hier niet toe; trek uw schoenen
uit van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig land. 6.) Hij zeide voorts: Ik ben de God uws vaders, de God van Abraham, de
God van Izak en de God van Jakob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. 7.) En de HEERE zeide: Ik heb
zeer wel gezien de verdrukking Mijns volks, hetwelk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord, vanwege hun drijvers; want Ik heb hun
smarten bekend.
God praat tegen zijn kinderen, want u bent bovennatuurlijk als u in Christus bent en het wordt gemanifesteerd als u in Hem blijft Johannes 15.
{Johannes 15:5, 7} Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht;
want zonder Mij kunt gij niets doen. 7.) Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij
begeren, en het zal u geschieden.
God is de bron van ons bovennatuurlijk deel en daden. Herinner de plagen van God door een bovennatuurlijk
manifesterende gelovige Mozes tegen een ongehoorzaam volk Egypte. Herinner het oversteken van de Rode
Zee.
{Exodus 14:21} Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de HEERE de zee weggaan, door een
sterken oostenwind, dien gansen nacht, en maakte de zee droog, en de wateren werden gekliefd.
Elke ware gelovige heeft de hand van God altijd met zich; Zijn aanwezigheid is geheel over ons, zelfs als we het
niet zien. Stel u de verzen 18-20 van Exodus 14 eens voor, toen God voor Israël een LICHT was en voor de Egyptenaren een totale
DUISTERNIS. Dit is het bovennatuurlijke volk van God dat van de kracht van het bovennatuurlijke mee geniet. De wolk overdag en de
vuurkolom des nachts leiden Zijn volk uit Egypte weg naar het grondgebied dat aan Abraham beloofd was.
Veertig jaar lang onderhield de Heere de kinderen van Israël op een bovennatuurlijke wijze. In Exodus 16:4-36 regende God veertig jaren lang
brood neer uit de hemel om de kinderen van Israël te voeden, en liet water vanuit de rots stromen (HETGEEN CHRISTUS IS), zodat ze
konden drinken. Veertig jaar lang was er geen zwak persoon onder hen en hun voetzolen versleten niet. Dit is de kracht van het
bovennatuurlijke. Jozua exposeerde verschillende bovennatuurlijke manifestaties van een kind van God. Herinner Jozua in Jozua 6:26 na de
verwoesting van Jericho toe hij zei: "vervloekt zij die man voor het aangezicht des HEEREN, die deze stad Jericho verrijzen en bouwen zal;
dat hij ze grondveste op zijn eerstgeborenen zoon, en haar poorten stelle op zijn jongsten zoon!" Dit was een bovennatuurlijke uiting die na
ongeveer 600 jaar vervulde in I Koningen 16:34 in de dagen van koning Achab door Hiel en zijn twee zonen; Abiram zijn eerste en Segub zijn
jongste zoon.
In Jozua 10:12-14 vond een van de grootste bovennatuurlijke handelingen van God door een bovennatuurlijke zoon plaats; terwijl ze oorlog
voerden met de Amorieten zei Jozua voor de ogen van gans Israël: "Zon, sta stil te Gibeon, en gij, maan, in het dal van Ajalon." En de zon
stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. De zon nu stond stil in het midden des hemels, en

haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. En er was geen dag aan dezen gelijk, voor hem noch na hem, dat de HEERE de stem
eens mans alzo verhoorde; want de HEERE streed voor Israël. Bedenk hoe ver de zon en maan van de aarde af staan, bedenk ook hoe een
mensenstem van de aarde boven de zon en maan door God geëerd werd. Dit is een bovennatuurlijke cirkel en alleen degenen die door Jezus
Christus gered zijn kunnen alzo handelen en net zo als Jozua in de cirkel zijn. Bent u in die cirkel?
Elia is bovennatuurlijk, dit zeg ik omdat hij nog steeds leeft; herinner u hoe hij de hemelen toesloot zodat het voor drie en een half jaar niet
regende. Hij deed de doden herleven en liet vuur van den hemel neerkomen, "de wagen Israëls en zijn ruiter," van God, nam hem mee naar
huis tot heerlijkheid, II Koningen 2:11-12. Elisa beval twee beren om tweeënveertig jongeren te vermorzelen die hem bespot hadden. Hij beval
blindheid over het Syrische leger en nadat hij gestorven en begraven was werd een dode man per ongeluk in het graf van Elisa geworpen, en
toen Elisa's botten het lijk aanraakten, kwam de man weer tot leven; II Koningen 13:21. Deze gebeurtenissen komen voor bij mensen die
bovennatuurlijk zijn. Jezus Christus maakt ons bovennatuurlijk.
In Daniël 3:22-26 weigerden de drie Hebreeuwse kinderen Sadrach, Mesach en Abednego het beeld dat
koning Nebukadnezar opgericht had te aanbidden. Ze werden in de brandende vurige oven geworpen,
het was zo heet dat het de mannen die hen in het vuur gegooid hadden doodde. Wat een toewijding door
deze mannen, het koste hun leven door te proberen een mens te gehoorzamen, een aardse koning. De
Bijbel zegt; vreest niet voor degenen, die alleen het lichaam kunnen doden maar niet in de hel kunnen
werpen, Lukas 12:4-5. Toen de koning in de oven keek, Daniël 3:24-25, zag hij een vierde persoon in de
vlammen, die op een Zoon van God leek. God gaf de koning een openbaring, misschien wisten en zagen
de drie Hebreeuwse kinderen de openbaring zelf niet. Het maakte hun ook niets uit, als u hun belijdenis
in Daniël 3:15-18 nog kunt herinneren.
{Daniël 3:15-18} Nu dan, zo gijlieden gereed zijt, dat gij ten tijde, als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der
psalteren, en des akkoordgezangs, en allerlei soort der muziek, nedervalt, en aanbidt het beeld, dat ik gemaakt heb, zo is het wel; maar zo
gijlieden het niet aanbidt; ter zelfder ure zult gijlieden geworpen worden in het midden van den oven des brandenden vuurs; en wie is de God,
Die ulieden uit mijn handen verlossen zou? 16.) Sadrach, Mesach en Abed-nego antwoordden en zeiden tot den koning Nebukadnezar: Wij
hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. 17.) Zal het zo zijn, onze God, Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des
brandenden vuurs, en Hij zal ons uit uw hand, o koning! Verlossen. 18.) Maar zo niet, u zij bekend, o koning! dat wij uw goden niet zullen
eren, noch het gouden beeld, dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden.
Herinner ten alle tijde waar u zelf in gelooft en houdt uw eigen bekentenissen in de gaten.
Hun redding was bovennatuurlijk, ze waren bovennatuurlijk in hun bekentenissen en Hij die voor het
bovennatuurlijke zorg draagt was met hen in de vlammen aanwezig en de koning zag Hem. Wij zijn
bovennatuurlijk omdat er iemand in ons is; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is. Jezus
Christus is in elke gelovige aanwezig en maakt ons zodoende bovennatuurlijk, terwijl de Satan in de wereld is
en tegen ons strijdt. LEES DANIEL 3:27-28 en u zult de kracht van het bovennatuurlijke zien. Herinner Daniël in
de leeuwenkuil.
{Daniel 3:27-28} Toen vergaderden de stadhouders, de overheden, en de landvoogden, en de raadsheren des
konings, deze mannen beziende, omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had, en dat het haar huns
hoofds niet verbrand was, en hun mantels niet veranderd waren, ja, dat de reuk des vuurs daardoor niet
gegaan was. 28.) Nebukadnezar antwoordde en zeide: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-nego, Die Zijn engel gezonden, en
Zijn knechten verlost heeft, die op Hem vertrouwd hebben, en des konings woord veranderd, en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij
geen god eerden noch aanbaden, dan hun God.
In de Handelingen van de Apostelen 3:1-9, zei Petrus tegen de lamme "Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb (het bovennatuurlijke),
dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! En hij stond op en de rest is geschiedenis. Ook vertelt
Handelingen 5:13-16, over de schaduw van Petrus die de zieken genas. De mensen geloofden zelfs in de schaduw van een gelovige en het
werkte. Kijk, het is dezelfde Jezus Christus in Petrus, die vandaag de dag in elke gelovige is, het is het bovennatuurlijke. Wij zijn
bovennatuurlijk. Wat te denken van onze broeder Stefanus in Handelingen 7:55-60, hij was in staat om de Heere in de hemel te zien en had
ondanks de steniging de gemoedsrust om te zeggen: "Heere, reken hun deze zonde niet toe, "zoals Jezus Christus aan het kruis zei; Vader,
vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. Deze daad kan alleen maar komen van degenen die bovennatuurlijk zijn. In Handelingen
8:30-40 werd Filippus door de Heilige Geest naar een andere plaats getransporteerd en dit zal voor de opname onder de gelovigen weer
gebeuren.
Herinner nu Paulus in Handelingen 19:11-12, het zegt; EN GOD DEED ONGEWONE KRACHTEN DOOR DE HANDEN VAN PAULUS; ALZO
DAT OOK VAN ZIJN LIJF OP DE KRANKEN GEDRAGEN WERDEN DE ZWEETDOEKEN OF GORDELDOEKEN, EN DAT DE ZIEKTEN
VAN HEN WEKEN, EN DE BOZE GEESTEN VAN HEN UITVOEREN. "Paulus zag of raakte de zieken of bezetenen niet eens aan, maar de
bovennatuurlijke zalving, die door Jezus Christus, op en in Paulus was, doordrong die stukken en de mensen werden genezen en bevrijd. U
bent bovennatuurlijk als u in Jezus Christus gelooft. Markus 16:15-18, spreekt boekdelen voor de bovennatuurlijke mensen. Als u dit niet
gelooft dan kan het bovennatuurlijke niet in u tot uiting komen. Lees Handelingen 28:1-9 en u zal het bovennatuurlijke in beweging zien. Velen
van ons hedendaagse gelovigen beseffen niet dat we bovennatuurlijk zijn; ontwaak en stijg op als de adelaar die u bent; het is allemaal in de
naam van Jezus Christus onze Heere, AMEN.

