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GODS GENEZINGS VERBONDIn dit speciaal schrijven openbaren de Schriften dat genezing niet alleen voor de Nieuw Testamentische groep bestemd was, maar dat het ook definitief Gods verlangen en verbond was om in het Oude Testament te genezen. En het was om ons te laten weten hoeveel meer Hij vandaag de dag voor ons zal doen! Het eerste vermelde wonder van genezing wordt gevonden in Gen. 20:17, "Toen Abraham  bad en God Abimelech en zijn gezin genas! Ook ontving Abraham in verband met zijn geloof een beloning! (Vers 16) In Num. 12:13, "Nadat Mozes het  gebed van geloof  bidde werd Mirjam van melaatsheid genezen! Merk op dat  beide gevallen een vloek werden genoemd, zo zien we dat ziekten een vloek zijn, waarin God door Jezus door geloof de vloek van ons heeft opgeheven!" Ook zien we in Num. 21:8-9, "dat God betreffende de dodelijke vurige slangen een wonder bewerkte, toen Mozes de koperen bevrijder ophefte, dit  verwijst naar de genezende kracht van Christus!" (Joh. 3:14-15) (De Bijbel openbaart goddelijke gezondheid, en Mozes was een type  van de Gemeente voor het einde, gezond, scherp van zicht (openbaring) en sterk in geloof! Deut. 34:7, "Mozes nu was honderd en 

twintig jaren oud, als hij stierf; zijn oog was niet donker geworden, en zijn kracht was niet vergaan!  (Evenals Elia in kracht en opname een type van de Gemeente voor het einde was!) II Kon. 20:1, "we zien een opmerkelijke getuigenis, Hizkía was krank tot stervens toe, en het was 'zo spreekt de Heere', maar zijn groot geloof draaide de klok van bestemming terug! Het was verrassend en onverwachts. De Heere draaide de tijd terug om het wonder te werken, waardoor het een samengesteld dubbele wonder werd dat zelfs  met de schepping, de hemel lichamen en de zon te maken had!" II Kon. 20:11, "En de profeet, riep den Heere aan, en Hij deed de 
'schaduw tien graden achterwaarts keren', dewelke zij nederwaarts gegaan was, in de graden van Achaz zonnewijzer!  Het lijkt erop dat  de wetten van het  zonnestelsel waren omgekeerd!" (Herinner Joz.  10:12, geloof) – "Vastberaden geloof  zal  de Schepper bewegen zoals in het geval van Elia toen hij het dode kind tot leven terug bracht!" (I Kon. 17:21-24) "En we leven nu in een dag waarin volgens  profetie  de  geest  van  Elia  weer  opnieuw  terug  komt  naar  de  aarde,  en  het  een  rol  zal  spelen  in  de  wereld  en  grote  gebeurtenissen ten behoeve van de ware en uitverkoren gemeente! Die zal met deze type zalving bedekt worden!" – "Een ieder met de juiste houding en waarneming kan zien dat de Heere een machtige uitstorting aan het geven is terwijl Hij Zijn uitverkorenen zorgvuldig aan het verzamelen is!" Maar Salomo zei in Spreuken 24:7, "Wijsheid is te hoog voor een dwaas!" – "Maar de kinderen van de Heere  zullen wijs zijn en deze dingen ook weten!"

Ps. 34:18, "De rechtvaardigen roepen, en de Heere hoort, en Hij redt hen uit AL hun benauwdheden! Vers 20, Vele zijn de 
smarten des rechtvaardigen; maar uit ALLE die redt hem de Heere!" Ps. 27:1, "De Heere is mijn levens kracht; voor wien zou 
ik vervaard zijn? – Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?" (Rom. 8:31) – "De Bijbel zegt ons zelfverzekerd dat deze troost rondom ons allen is die het geloven, dat wil zeggen, het te accepteren alsof het er de hele tijd al was!" – "Jezus heeft bevrijding van  extreme vrees, zorgen en ziekte gegeven! Met andere woorden, bevrijding voor lichaam, geest en ziel!" "Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd." (Joh. 14:27) – "Degene die deze Schriftgedeeltes geloven zullen een gezond wezen zijn, een nieuwe schepping en met de gezalfde kracht van de Heere vibreren! Prijs Hem!" – "Mijn hulp is van den Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft!" (Ps. 121:2) – Ps. 4:9, "Hij zal u vrede en rust geven, en u zult in veiligheid wonen!" – Spreuken. 1:33, "Maar die naar Mij hoort, zal zeker  wonen, en hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads!" – "Kijk, gebruik deze woorden en beloftes op iedere tijd dat u troost nodig hebt;  en u zult in veiligheid wonen en rust hebben!"

Ps. 37:4-5, "Verlustig u in den Heere, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten! Wentel uw weg op den Heere, en vertrouw  
op Hem; Hij zal het maken!" – Ps. 27:13, David vermelde; verzwak niet in hetgeen u wilt en u zult het ontvangen! En dan is daar in  overeenstemming met de verschillende beloftes van God een wachtperiode! Vers 14, "Wacht op den Heere, zijt sterk, en Hij zal uw hart  versterken, ja, wacht op den Heere!" – Soms is het antwoordt er snel, en een andere keer is er een periode van vertrouwen. Met andere  woorden, soms is het een korte termijn geloof, of soms een lange termijn geloof, overeenkomstig Zijn wil!" – "Hier volgt wijsheid, Spr.  3:5-6, Vertrouw op den Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet, ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken!" – "Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal!" (Ps. 147:5) Ps. 34:7-8, "De Engel des Heeren is niet enkel alleen rondom u gelegerd, maar is in staat om snel te bevrijden! Bewaar deze beloftes in uw hart en u zult voorspoedig en gezond  zijn!" – Vers 9, "Smaakt en ziet, dat de Heere goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem vertrouwt!"  – "Ik heb het ondervonden en het is waar, en in uw geval zal het ook zo zijn als u in Zijn wonderbare oogst tezamen werkt en bidt!" Gods Liefde en Zegen voor u,Neal Frisby
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