DIT IS EEN DYNAMISCH ONDERWERP OVER DE LOFPRIJZING — DE BELONER DER JEUGD — HET IS DE GEHEIME PLAATS VAN DE DONDER
WAARIN DE HEERE ANTWOORD GEEFT! (Ps. 81:8 (7)) Door hem te prijzen
zult u honing uit de rots ontvangen, uw ziel bevredigen en zal het u een gezond
lichaam geven! “De lofprijzing zal de geesten van zwakte uitdrijven en de beenderen los maken! Hart problemen zullen u niet overkomen, en als u er toch last
van hebt, dan zal het u verlaten!” Het voortdurend prijzen van de Heere zal het
hart gelukkig maken en het lichaam zal zich in gezondheid verheugen, uw ogen
zullen sprankelen en uw visie zal duidelijker worden! “Door licht te eten en Hem
te prijzen, zullen deze dingen nog meer geïntensifieerd worden!” Ook zullen trage
oren scherp gaan horen! Zelfs zullen uw huid, uw haar en uw lippen een mooie
glans krijgen! — “Het prijzen van de Heere in intervallen zal alle demonische
machten van u terugdrijven en u zult in vrede rusten! Door Hem vaak te prijzen
zult u met een heldere shekinah glorie bedekt worden; of u dit nu de gehele tijd
kunt zien of niet, u zult het door de glorie van Zijn tegenwoordigheid beginnen
te voelen, en zolang u Hem in vertrouwen prijst, kunnen de demonen niet gemakkelijk door deze bedekking heenbreken!” — De lofprijzing vernieuwt de jeugd,
kracht, geeft geloof en staat de Heilige Geest toe te spreken! De lofprijzing verheft
de Allerhoogste en staat Zijn Geest toe om door te stromen, en zodoende een ieder
van ons in een bediening te voorzien, naargelang de geest dat in ons eigen leven
wil! — “Ook is voorspoed net zo dichtbij als de lippen de persoon als hij de Heere
voortdurend prijst, ongeacht waar hij mee geconfronteerd wordt, hij zal winnen!
(Er zal altijd een koninklijke zalving aanwezig zijn!)

“En engelen zullen u omringen en u in al uw wegen bewaren!” — (Vers 13) “Gij
zult op de duivel en zijn demonen treden en de draken onder uw voet vertrappen!
En gij zult “een lang leven hebben” en tevreden zijn.” (Vers 16) — Dit alles voor
het simpel in ernst en vreugde prijzen van de Heere! Door de Heere te prijzen
zult u anderen respecteren en veel minder over hen praten aangezien de Heere u
voldoening geeft! Men zou de Psalmen dagelijks moeten lezen en er onze eigen
lofprijzing tot Hem aan toe moeten toevoegen! De Heere zei dat David een man
naar Zijn eigen hart was omdat hij tot Hem zong en Hem prees “terwijl hij geduldig op Hem wachtte!” De Heere verkoos de troon van deze man om Zich op neder
te zetten, hij koos ervoor om later door de lendenen van deze man te komen als de
Stralende Morgenster, en als de leeuw van Juda. In de hemelen fluisterde de Heere
dat hij gelukkig met de koning was, en hij verheugde zich in zijn standvastigheid,
zelfs toen het leek dat alle hoop vervlogen was vertrouwde hij op de Heere! Hij
verkoos het om op de troon van David te zitten; want wij zullen allemaal de lofprijs des Heeren zingen terwijl we het zullen omringen! (Ps. 132:9-11) — In (Ps.

DAVID HEEFT 150 PSALMEN GESCHREVEN en aan het eind ervan was hij de
Heere nog steeds aan het prijzen! “Laat alles wat adem heeft, de Heere loven!”
(Ps. 150:6) — “Een persoon die de hoge lofprijzingen van God in zijn mond heeft,
zal kennis en wijsheid ontvangen, welke hem in zijn dagelijkse beslommeringen
zullen leiden en hem vele geestelijke hoogtepunten in zijn leven zullen geven!
Degene die zichzelf in het prijzen van de Heere verootmoedigt, zal boven zijn
broeders gezalfd zijn. Hij zal voelen en wandelen als een Koning, de grond zal
geestelijk gesproken onder hem zingen en een wolk van liefde zal hem overweldigen! Hij zal de hand des Heeren op zijn rug en op zijn hoofd voelen en hij zal door
de Allerhoogste vertroost worden!” — Waarom zijn er zulke geheimenissen aan
de lofprijzing verbonden, want dat is de reden waarom wij zijn geschapen; om
de Heere der Heirscharen te prijzen! “De Heere heeft ons niet geschapen opdat
wij alleen maar voortdurend om dingen zouden vragen, deze zijn secundair, wij
werden gemaakt om Hem te loven!” — “Wanneer we in het ritme van de lofprijzing geraken voelen we de zoetheid van Zijn aanwezigheid en openbaart Hij ons
de meest geheime dingen, zelfs in de dagen daarna!” David zei dat hij door het
prijzen van de Heere en door geduldig te zijn bevrijd werd van zijn problemen en
dat zijn vijanden op de vlucht sloegen! “Zie, zegt de Almachtige, de lofprijzing is
de bewaker van de ziel en de beschermer van uw lichaam!” Door de Heere vroeg
in de morgen en laat in de avond te prijzen zult u opmerken dat Hij u zal antwoorden en rust geven! (Ps. 103:3 — “Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw
krankheden geneest.” Door Hem te prijzen zien we zelfs dat verlossing optreedt
en de verzoeking verdwijnt van ons! (Vers 5) “Die uw mond verzadigt met het
goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend!” Zo ziet u, dat u door
het prijzen van de Heere uw kracht en uw jeugd kunt vernieuwen en als een arend
hoog opgeheven kunt worden in de geest! — “Wanneer uw dagen aanvoelen als
de schaduw die kleiner wordt en als u zich als het gras verdord voelt, prijs Hem
dan en Hij zal u in de bries van Zijn geest verfrissen! Hij zal een wolk tot bedekking over u uitspreiden en een vuur om u in de nacht licht te geven! En de vijanden
in de duisternis zullen dit shekinah licht niet betreden! David zei, laat ons den
HEERE vrolijk zingen; laat ons juichen den Rotssteen onzes heils!” — (Ps. 30:2
(3)) “Ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen!” Door de Heere te prijzen
betreedt u het centrum van Zijn wil voor uw leven! Hij zal u dagelijks leiden gelijk
het licht der zon en in de nachtelijke donkere plaatsen zo helder als de maan. Hij
zal u op nieuwe wegen leiden en Zijn openbaringen zullen onderweg in u verblijven! — De lofprijzing is de wijn van de geest dat verborgen geheimenissen openbaart! Het zal het verstand verlichten in het begrijpen van het doel van de Heere!
Hij zal de hoorn van uw bediening verheffen in de bevrijding van uw vrienden en
verwanten! (Ps. 91:1) — “Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.” En de geheime plaats is in
het prijzen van de Heere, het herhalen van Zijn Woord! (De Bijbel) — “Vers 3-4”
“Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke
pestilentie. Hij zal u dekken met Zijn vlerken (de zalving), en onder Zijn vleugelen
(kracht) zult gij betrouwen; Gij zult door Zijn schild en pantser omringd worden!
— (Vers 5, 6, 7) “Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht of
voor de pest die in het duister rondwaart! Duizend zullen er om u heen vallen,
maar tot u zal het niet genaken!” (Vers 11)

DE GEEST VAN HET GEBED is prima, maar men zou de Heere vaker moeten
prijzen dan alleen maar te bidden. Het prijzen van de Heere schept meer geloof
en het antwoord laat minder lang op zich wachten! De lofprijzing is een dimensie
die bij de meesten onbekend is, het is de dimensie waarin de Heere wervelt en in
beweging komt, waarin het gevoel van de geest komt! “Een groep die de Heere
voortdurend prijst, zal veroorzaken dat er een opwekking rondom hen zal uitbreken, het zal tot in een dimensie van profetie overgaan! De dimensie van genezing
en wonderen zal beginnen te ontsteken, demonen zullen het uitroepen en vluchten.
Vrees en nervositeit zullen zo snel als het licht van u weg gaan. Tongen en interpretatie zullen een dimensie van realisme aannemen en een gemeente versterken!
Wijsheid en kennis zullen als een borrelende waterbeek stromen! Geloof zal gelijk
een vuur in het veld rondspringen en moeilijkheden en ziekten wegdrijven! Het
onderscheidingsvermogen om goede engelen te zien en de engelen van de boze
te kennen, zal door Hem te prijzen uw gave zijn! “Laat ons hart snakken naar
de Heere als zoet water voor onze ziel! “En gaat in tot Zijn poorten met lof, in
Zijn voorhoven met lofgezang; zegen de Heere, O mijn ziel! Overeenkomstig onze
lofprijzingen leeft Hij in ons!” (Ps. 100:4)

34:1) staat dat hij de Heere ten alle tijde zou loven en zijn lofprijzing zou continu in
zijn mond zijn. — In Ps. 40:2 staat dat hij geduldig op de Heere wachtte en Hij hoorde
mijn geroep. — Ook staat er in Ps. 27:14, wacht op de Heere en Hij zal uw hart versterken; ja wacht op de Heere! “Het is zelfs mogelijk dat men door het vele prijzen van
de Heere geestelijke dromen en visioenen zou kunnen krijgen, in het weten van dingen
die te komen staan! En alzo ter waarschuwing voordat er moeilijkheden in aantocht
zijn, en wijsheid om deze te vermijden! (Lofprijs “is leven” en het bereidt de mens voor
op het opname licht en het geloof!)

PRIJS HEM VOOR DATGENE WAT HIJ ALREEDS GEDAAN HEEFT! — De
lofprijzing en dankzegging zijn belangrijk in de kunst van het geloof. Treed Gods
tegenwoordigheid op deze manier binnen, de macht om elk object te bewegen is
op bevel van degenen die het geheimenis der lofprijzing hebben geleerd! — Men
moet Zijn tegenwoordigheid die de hele tijd rondom ons is herkennen, maar we
zullen de kracht ervan niet voelen totdat we het met ware lofprijzing betreden, ons
gehele hart openen, dan zullen we bij machte zijn om Jezus te zien, als het ware
van aangezicht tot aangezicht. Dan zult u ook in staat zijn om de stille en zachte
stem van de geest te horen, in het maken van meer nauwkeurige beslissingen, en
of het uw eigen geest of die van de Heere is, die u op het hart drukt! Een persoon
die teruggetrokken is zal in staat zijn om meer naar buiten toe voor de Heere te
spreken, als hij Hem vaak prijst! In Ex. 33:11 staat dat de Heere van aangezicht
tot aangezicht met Mozes sprak, zoals iemand met zijn vriend spreekt.” Vers 14
zei, “Mijn tegenwoordigheid zal met u gaan en Ik zal u rust geven.” — Wat mijzelf
betreft voel en zie ik de tegenwoordigheid van de Heere niet alleen, maar hoor ik
deze bijna dagelijks!
VLAK VOOR ONZE LAATSTE SAMENKOMST las ik in de Psalmen en prees ik Hem ruim een
week dagelijks, en de mensen zeiden dat zij niet eerder in de geschiedenis zulk een vertoning
van Gods kracht en tegenwoordigheid hadden gevoeld! Voor sommigen leken de wonderen zelfs
ongelooflijk, toen de tegenwoordigheid des Heeren als windgolven over hen heenzwiepte! “De
tegenwoordigheid des Heeren kan gezien worden!” Er werden mensen gefotografeerd die door
shekinah glories op de grond heenliepen, terwijl deze vanuit de hemel op hen neervielen! Er
werden allerlei soorten manifestaties van de koninklijke lichten des Heeren in de meest geweldige kleuren die we ooit gezien hebben gefotografeerd. Zelfs vanuit de lucht was de heerlijkheid des Heeren over het gebouw zijnde gefotografeerd. We zullen in de toekomst vele dingen
aangaande dit allemaal vrijgeven! Let op! Niemand in de geschiedenis van onze generatie heeft
zulk een weergave van Zijn kracht gezien dat hier gefotografeerd is. Op een avond toen het licht
over mij kwam, was men er getuige van dat mijn haar en mijn gezicht zo wit als sneeuw werden
en mijn amberachtig jasje zo wit als de bliksem terwijl de goddelijkheid over ons heen aan het
vallen was. De oude van dagen was dichtbij. Er explodeerden wonderen in alle richtingen toen
de Heere voor zieke lichamen dingen in aanzijn sprak. (Openb. 1:14) “Die in de geheime plaats
(de lofprijzing) des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen!” (De
Bruid prijst Hem!)
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