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DE WIL VAN GOD IN IEMANDS LEVEN
Mijn brief van bemoediging betreft deze keer de wil van God in iemands leven! Ja, de Heere kent u zelfs meer persoonlijker dan dat u
uzelf kent! In Zijn oneindige liefde en Wijsheid heeft Hij een plan voor u en ieder persoon geboren in deze wereld! Het is een definitief
plan; en Hij leidt u in uw positie! Hij voorziet allen die geboren worden; Hij ziet de komst van een ieder! Als voorbeeld gaf Hij de
naam van Koning Cores 200 jaar van tevoren! (Jes. 44:28) – "Hij gaf de naam van een andere koning lang voor zijn
verschijning! (I Kon. 13:2) En Zijn werk was tot de laatste letter vervuld. (II Kon. 23:16) God wist alles over Jeremia en zijn
toekomstig werk voor zijn geboorte. (Jer. 1:5) De Bijbel sprak ook over de komst van Emmanuel (Jezus) een lange tijd van te
voren!" (Jes. 9:6) "Voordat iemand in de wil van God begint te komen moet hij eerst het fundament van verlossing hebben gepaard
gaande met het zoeken naar meer van Zijn Heilige Geest! De ware wil van God is niet uw eigen wil, maar om de wil van Zijn Woord te
doen!" (Joh. 7:16-17) "En leun niet op uw eigen verstand, maar op wat het Woord zegt en u zult in Zijn wil beginnen te komen!" – Math.
7:21, geeft wijsheid waarin het zegt, niet een ieder die zegt Heere, Heere zal het Koninkrijk der hemelen ingaan, maar hij die de wil van
God doet!" Vers 25 zegt, "de wijze man zal op de steenrots gegrond zijn!" – "Soms is er een wachten voor de perfecte wil van God,
Zijn timing is onfeilbaar!" (Pred. 3:1-2, 11-14) "De Heere wist alles over uw toekomst tot aan uw laatste werkdag. Laat de satan u niet
misleiden van wat u in uw hart weet dat voor u werkt! Jezus heeft een pad en patroon gelegd. In het zonnestelsel is er een pad voor de
sterren beschikt, en Hij heeft voor Zijn kinderen ook een pad beschikt! Dit is in Openb. 12:1,5 symbolisch geopenbaard! – " Velen van
degenen die geroepen zijn om mij te helpen zullen in dit patroon passen welke Paulus gaf wanneer hij over de verschillende glories
sprak en het hemels en aardse met elkaar vergeleek! Hij gebruikte de zon en de maan en de sterren om de verschillende posities in
glories te vergelijken. Lees het, I Kor. 15:40-42! – "De Heere kende Salomo vooraf en bereide hem om een Tempel te bouwen, en
schiep hem uitsluitend om dit te doen! God had mij alzo voorbeschikt om deze Tempel met de Hoofdsteen bediening te
bouwen! Hij heeft ook een volk voorbeschikt om in de plannen te passen met betrekking tot het helpen ervan! Het een meest
lonende, een zeer belangrijke wil! Voorzienigheid speelt een absolute rol in het werken voor de hoogste prijs! (Phil. 3:13-14, Rom. 8:19, 27-29) Individueel en als geheel is de meest perfecte wil om verbonden te zijn met de Hoofdschap bediening! Efez. 1:4 Efez. 2:20-22) De Hoofd Hoeksteen!" "Zie dit is de veelvuldige wijsheid van God (Mark 12:10) Herinner dat de wijzen aan de Rots
verbonden waren, de hoge prijs van Zijn roeping! Jezus de Grote Rots!"
"God zal u in Zijn vooraf bepaalde plannen leiden! Soms is de wil van God voor sommige mensen in grote of kleine dingen, maar als u
een van beide accepteert zal Hij u daar blij mee maken!" – "De Heere heeft mij laten zien dat mensen vaak in Zijn perfecte wil zijn maar
dat zij vanwege angst en ongeduld rechtstreeks uit Zijn wil springen omdat zij plotseling denken dat ze dit of dat moeten doen, of
omdat zij denken dat de weilanden in iets anders groener zijn! Sommigen krijgen het idee dat ze voor het buitenland geroepen zijn, of
dat de mensen op een andere plaats beter naar hen zullen luisteren, etc. Dit kan er voor een paar wel de waarheid zijn, maar niet voor
allen, en vaak moet de Heere hen als het ware een klein beetje branden, en hen in Zijn wil terug duwen want anders gaan ze er uit
weg!" – "Sommige mensen gaan uit de wil van God omdat er zware beproevingen of testen komen, maar meestal bent u juist in de wil
van God wanneer het soms het moeilijkst lijkt voor een tijdje. Ongeacht de omstandigheden zou men aan het geloof en het Woord
van God vast moeten houden, en de wolken zullen opklaren en de zon zal weer schijnen! Vergeet niet dat u uw bewolkte en
zonnige dagen zult hebben! Geloof, geduld en tijd zullen voor u werken en bewijzen dat u in Zijn wil bent!"
"Sommige mensen zoeken naar meer grootsheid in hun levens om grote dingen te doen, wanneer de grootheid van Zijn Geest in feite
al rondom hen is, en zij falen het te zien! Overeenkomstig de eeuwige roeping die Hij voorgenomen heeft is er geen grotere
roeping dan verbonden te zijn met dit laatste werk! Christus Jezus onze Heere als het Hoofd er van! De keuze van Zijn wil voor
uw leven zal tot in de eeuwigheid voortduren! Luister naar hetgeen de geest tot Zijn mensen; de uitverkoren gemeente zegt!" – (Openb.
3:22) – "Hier volgen een aantal wijzen waarop God tot Zijn volk kan spreken en spreekt. Door visioenen, openbarende dromen, Gods
Woord door een grote profeet, net als in de Oud Testamentische tijden. Ook werd in het Oude Testament de Urim en de Thummin
methode als een leidraad gebruikt. (Ex. 28:30) - Num. 27:21 Maar naar verloop van tijd verdrongen andere gaven deze methode!" – "In
feite is het Woord van God zelf, in Zijn Wil en de beste leidraad. Zijn wil is onthuld!" "De vuurkolom en de wolk (Heilige Geest wijsheid)
zal degenen van het echte geloof als het pad van gerechtigheid tot in een solide positie leiden!" "En de hemelse machten in de hemelse
gewesten zullen door de veelvuldige werken van God in de uitverkorenen bekend worden!" "De Heere Jezus zal altijd een boodschap
hebben om Zijn volk in waarheid en realiteit te leiden! De vuurkolom zal steeds aanwezig zijn om uiting van goddelijk
leiderschap weer te geven aan degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn! Velen van u zijn in Zijn wil, of komen in Zijn
perfecte wil, dus weest niet bezorgd of geërgerd maar prijs gewoon de Heere! Hij is zeker van uw definitieve positie! Dank
Hem voor Zijn voorkennis, Zijn hand is met u, Hij kende u voordat u kwam!" (Eph. 1:4-5 – Jes. 46:10).
In Zijn onmeetbare liefde en zegeningen,
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