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DE UNIEKE BELOFTEN VAN GOD
"In deze brief zal onze aandacht op de unieke beloften van God gericht zijn! – Ze zijn werkelijk prachtig! – Aan het einde van het
tijdperk beloofde de Heere een rust en verfrissing voor Zijn kinderen! ... De Heilige Geest is de grote Trooster en zal het tot uitvoer
brengen! – Hij is de harten gereed aan het maken voor een zegen! – Maar eerst moet men geloof hebben in het elimineren van
ongerustheid!" – "Ik preekte een boodschap getiteld, "Bezorgdheid" die zal voor velen op mijn lijst zeer nuttig zijn; we zullen er hier
gedeeltelijk op ingaan!"
"Bezorgdheid is voor de mensen in 6.000 jaar een sinistere metgezel geweest, het is als een schaduw over de mensheid – de
eeuwenoude vernieler! – Een aanhoudende ongerustheid over vele dingen die niet realistisch zijn! – Het was altijd al en is nog steeds
een van de meest ernstige problemen waar vele mannen en vrouwen vandaag de dag mee te maken krijgen! ... We leven in een tijdperk
welke dit meer dan ooit eerder veroorzaakt; het is als een epidemie dat zich over de naties verspreid ... in combinatie met vrees kan het
tot tal van aandoeningen leiden! – Dat is de reden waarom Jezus zei; zijt dan geduldig broeders, tot de komst des Heeren!” (Jak. 5:7)
"Dokters zeggen dat ongeveer de helft van alle ziektes door nerveuze aandoeningen worden veroorzaakt – die hun oorsprong aan
ernstige zorgen te danken hebben! – Dat is het waarom Jezus uitging goed doende, genezende allen die verdrukt werden, en bevrijding
bracht aan hen die deze problemen hadden! – Zij deden een nieuw leven van gelukzaligheid aan!" – "De Heere wist dat de mensen zich
zorgen zouden maken over hun dagelijkse noden van voedsel, kleding en etc.! – En Hij gaf een mooie sleutel!" – Math. 6:34, "Zijt dan
niet bezorgd tegen de morgen: want de morgen zal voor het zijne zorgen ... elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad!" – "We
ontdekken; denk er zelfs niet aan! ... Neem elke dag zoals het komt! – Jezus bedoelde, maak je geen zorgen over het verleden, heden of
zelfs de toekomst, want Hij zegt dat u waardevoller bent dan de vogels, en Hij zal voor u zorgen!" (Verzen 26-33) – "Dit betekent niet
dat u geen plannen vooruit kunt maken; want u kunt dat wel! – Maar het betekent om er geen overmatige zorgen over te maken! We
behoren nu over de dingen van God bedachtzaam en bezorgd te zijn, want het zegt, waakt en bid! – Laat met andere woorden de zorgen
van dit leven met zijn angsten en zorgen u niet onder controle hebben! – "Jezus zei, 'uw hart worde niet ontroerd; ook niet
bevreesd, want Mijn vrede geef Ik u'!" (Joh. 14:1) – "Als u uw gedachten en geloof iedere dag op Jezus gericht houd, zal Hij voor u uit
gaan!"
Fil. 4:6, "toont om nergens bezorgd en ongerust over te zijn maar om met lofprijzing en dankzegging voor Zijn aangezicht te komen! –
Het prijzen van Hem elimineert ongerustheid! – Aan degenen die ongelukkig en ellendig zijn; Jezus zal u vreugde geven en dat het
vervuld zal zijn!" (Joh. 15:11) "Aan degenen die vaak moe en uitgeput zijn; Hij zal u een verfrissende rust geven! (Math. 11:28) –
Aan degenen die zich eenzaam voelen; Hij zal u vriendschap geven!" (Jes. 41:10) – "Soms maken mensen zich zorgen over zonden
die ze jaren geleden of ergens in het verleden begaan hadden, en vragen zichzelf af of ze echt vergeven zijn? – Ja, indien mensen zich
bekeren is Jezus heel getrouw om te vergeven! – Ongeacht hoe groot de zonde, Hij vergeeft en de Bijbel zegt dat Hij het niet meer
gedenkt; zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over de zonden uit het verleden!" – Lees Heb. 10:17!
"Een van de beste manieren om spanning, zorgen en angst te verlichten, is om elke dag alleen met God te zijn in lofprijzing en
dankzegging! ... Dit zullen uw stille momenten met Jezus zijn! – Als men dit dikwijls doet, dan verblijft hij in de geheime schuilplaats
van de Aller Hoogste en vernacht hij in de schaduw des Almachtigen!" (Ps. 91:1)
"Soms wanneer u getest en beproefd wordt en als het lijkt alsof alles tegen u is; herinner u zich alleen maar dat Jezus het zelfs tot uw
voordeel uit zal werken, als u vertrouwt zal Hij u door elke moeilijkheid heen helpen en het ten goede uitwerken!" – "Want het zegt in
Rom. 8:28, 'Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen
geroepen zijn!" – "Op een andere plaats in de Schriften zegt het, 'Verlustig uzelf in de Heere en Hij zal u de verlangens van uw hart
geven'! – Een ding, de sterke zalving in onze lectuur en cd's, cassettes en dvd's zullen u vertrouwen geven, en van angst en zorgen leeg
maken! – Indien u het regelmatig bestudeert zal het u waarlijk een wonderbare zegen brengen! – Oh, wat een prachtige zalving; ik voel
zulk een kracht terwijl ik dit aan u schrijf!" – "Jezus zei, 'Vrees niet, geloof alleen'! … De Heere geeft ons in de tijd van een groot herstel
waarlijk een wonderbare verfrissing!" (Hand. 3:19)
"Zie zegt de Heere, – in de Schriften heb Ik beloofd u te zegenen – te leiden, te bewaren, te onderwijzen en te bevrijden, Ik
zal u voldoening geven, helpen en sterken!" – "Ik zal u niet vergeten, en zal u troosten, Ik zal vergeven en herstellen! – En Ik
zal u instrueren, en u handhaven! – Ik zal uw God zijn en u liefhebben (Mijn geest binnenin u)! – Ik zal Mijzelf manifesteren! –
Ik zal voor u wederkomen!" – En zal u een kroon des levens geven!" – "Op de een of de andere plaats staan al deze beloftes in de
Bijbel; en ze zijn voor een ieder van u die in ze gelooft en erop vertrouwt!" – "Weest standvastig en onbeweeglijk betreffende deze
beloftes en uw leven zal veranderen, terwijl de Heere Jezus met u verblijft!" – "Door te geloven zult u zich met onuitsprekelijke vreugde
en vol van glorie verblijden! – Zo zien we dat we met al de verwarring, verbijstering en angst die er in de wereld is, door Jezus Woorden
en beloften getroost zijn en rust en vrede hebben!"
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