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GODS GOEDHEID – DE VOLLE WAPENRUSTING VAN GODS WIJSHEID
''In dit speciaal schrijven willen we graag Gods goedheid betreffende genezing van het lichaam, ziel en geest bepreken en het geven van vrede
en voorspoed aan de mensen! Ten eerste zal een persoon de juiste instelling moeten hebben en positief denken aangaande het gene wat God
heeft beloofd!'' – ''Zoals een mens in zijn hart denkt zo is hij!'' (Spr. 23:7) – ''Hier is een ander Schriftgedeelte dat uw inzicht zal verbeteren,
en u gezondheid en succes zal brengen!'' (Ps. 51:12) ''Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest!'' – ''Ook zal het u helpen nieuwe
kennissen te krijgen en uw geestelijke vrienden zullen u meer bewonderen!'' – ''Als volgende, heeft God ons niet een onrustige, bezorgde of
verwarde geest gegeven die tot angst leidt, maar een van kracht, liefde en gematigdheid!'' (Lees II Tim. 1:7) ''Aan het eind zullen wereld crises,
gevaarlijke tijden en de Satan de uitverkorenen zelfs nog meer proberen te schudden, maar Jezus geeft u het juiste medicijn en een heel goed
recept, Jes. 26:3, ''Gij zult hem in volkomen vrede bewaren, wiens gedachten op u gericht bleven!'' – ''Omdat hij op u vertrouwt!'' Hoe?
Simpel kinderlijk geloof, u rust in Zijn Woord, vestig het voor altijd in uw hart!'' (Vers 4) – ''Hij geeft een zelfverzekerd hart! Laat uw hart u niet
onder controle hebben, maar heb door de hulp van de Heilige Geest uw hart onder controle! Ook overwint de liefde angst! Breng dit in praktijk
en het zal veroorzaken dat de andere dingen afnemen en uw geloof zal groeien!''
''Negeer ook kritiek, geroddel en satans pijlen, doe de volle wapenrusting van Gods wijsheid, goddelijke liefde en begrip aan! En voorzie de
dag met veel lofprijzing en dankzegging, en u zult door de vernieuwing van uw denken hervormd worden!'' (Rom. 12:2) – ''Geluk en vreugde
behoren toe aan degenen die dat op die manier door het volgen van Gods geestelijke instructies in henzelf creëren!'' – ''De Heere heeft
bevolen; weest sterk en heb goede moed, vreest niet, en ontzet u niet!'' (Joz. 1:9) ''Geloof dit in uw hart en u zult de moed hebben om
iedere moeilijkheid te overwinnen! En het zal u van negatieve gevoelens ontdoen, en het zal u een hoog voltage van enorme kracht geven om de
beloftes van de Heere Jezus te bevelen! – Het zijn de negatieve gevoelens in uw hart die veroorzaken dat u minder van God krijgt, maar door
het bestuderen van de Schriftgedeeltes in deze brief zult u een actieve kracht van vastberaden geloof aannemen! – Een actueel bezit van
magnetische kracht om Gods beloftes en beloningen dagelijks in uw leven te brengen!'' – ''In feite zegt Hij, vergeet al Zijn voordelen niet! (Ps.
103:2) Met inbegrip van redding en genezing! Men kan zelfs een vernieuwing van zijn jeugd en goddelijke gezondheid hebben!'' (Vers 5) –
''Herinner dat het koninkrijk van God in u is!'' (Luk. 17:21) ''Het is aan u om deze echte bron van kracht dagelijks te activeren door Hem te
prijzen!'' – ''Maak u geen zorgen voor enig ding dat tegen u is, of wie dan ook zelfs tegen u zou werken, want als God voor ons is, wie
kan tegen ons zijn? (Rom. 8:31) – ''Ook is deze brief op een krachtige manier gezalfd om te overtuigen en u de vastberadenheid te geven om
te ontvangen en om wonderbare dingen voor de Heere te doen!'' – ''Paulus zegt, verblijdt u, ik zeg u verblijdt u voor altijd!'' – ''En zoals de
Schriften zeggen, wees goedsmoeds!''
''Hier volgen sommige prachtige Schriftgedeeltes die te kennen geven dat geloof handelen is! – Tot de hoofdman; ga heen, en u geschiede,
gelijk gij geloofd hebt!'' (Math. 8:13) – Math. 9:22, ''WEES WELGEMOED, dochter, uw geloof heeft u behouden!'' – Math. 9:29, ''U
geschiede naar uw geloof.'' – Mark. 10:52, ''Ga heen, uw geloof heeft u behouden!'' – ''Tot de vrouw welke een zondares en prostituee
was, zeide Hij, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!'' (Luk. 7:50) – ''Hij gaf hun rust en een tevreden geest, en hun kwelling verdween!
''Tot een ander geval zei Hij, ''O vrouw, groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt!'' (Math. 15:28) – ''Met andere woorden waren er
onbegrensde mogelijkheden voor haar!'' – ''Tot de melaatse, sta op, en ga heen; uw geloof heeft u behouden!'' (Luk. 17:19)
''Nu zien we dat de mogelijkheden van geloof in combinatie met handelen onbegrensd zijn!'' – ''Jezus zei, alle dingen zijn mogelijk voor
degene die gelooft!'' (Mark. 9:23) – Math. 17:20, ''Door geloof zal niets onmogelijk zijn! – Luk. 17:6, ''Door geloof zullen de natuur en de
elementen u zelfs gehoorzamen! En indien nodig, zal Hij een berg voor u verzetten!'' (Mark. 11:22-23) – ''Door geloof kunt u alle dingen die u
verlangt hebben! (Vers 24) – ''En door geloof zult u de heerlijkheid Gods zien!'' (Joh. 11:40) – ''Ook geeft Jezus ons de autoriteit over AL de
kracht van de vijand!'' (Luk. 10:19) – ''Op dit moment zou u moeten voelen hoe de energie van de Heilige Geest u een super boost geeft om
meer dan een overwinnaar te zijn! Zoals Paulus zei, Zie, ik kan ALLE dingen doen door Christus Jezus!'' – ''Als u iets in Mijn naam zult vragen
zal Ik het doen!'' (Joh. 14:12-14) – ''Deze Schriftgedeeltes zullen in een wonderbaar geheim voorzien, dat u en ik de zelfde werken kunnen doen
die Hij door geloof deed. En wanneer er testen en beproevingen tevoorschijn zullen komen, herinner dan dit, vertrouw op den Heere met uw
ganse hart, en steun op uw EIGEN verstand niet!'' (Spr. 3:5) – ''Met andere woorden, wacht met kalm geloof in Zijn tegenwoordigheid en Hij zal
alle dingen waar u mee geconfronteerd wordt uitwerken!'' – ''Als u deze dingen in praktijk brengt zal geluk zijn weg tot in uw leven banen en
vele van uw gebeden zullen beantwoord worden!'' – ''En ook zal de Engel des Heeren zich in het rond legeren daar waar
gehoorzaamheid en geloof werkzaam zijn!'' (Ps. 34:8)
''Terwijl de Heilige Geest Zich over mij beweegt voel ik mij definitief geleid om dit Schriftgedeelte hier op te schrijven, 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!'' – ''En nu een belangrijk en laatste woord om deze boodschap werkelijk mee af te werken, omdat het een deel van het fundament is om
ervoor te zorgen dat alle beloftes van God voor uw goed en welzijn werken!'' – Luk. 6:38, ''Geeft, en u zal gegeven worden!'' – ''Want alsdan
zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij goed succes hebben!'' (Joz. 1:8) ''De Heere zal u opendoen Zijn goeden schat!''
(Deut. 28:12) – ''De zegen des Heeren, die maakt rijk!'' (Spr. 10:22) – ''De Heere zal in alles, waaraan gij uw hand slaat den zegen gebieden!''
(Deut. 28:8) – ''Geef, en gij zult een schat hebben in den hemel!'' (Math. 19:21) – ''Gij zult gedenken den Heere, uw god: want Hij is degene
Die u kracht geeft om vermogen te verwerven!'' (Deut. 8:18) – Mal. 3:10, ''En beproef Mij nu! – en Hij is verplicht om de vensters des
hemels voor u open te doen, en een zegen voor u uit te storten!'' – ''De Heere Jezus dwingt nooit iemand meer te geven dan dat zij werkelijk zelf
willen, maar het meeste van al heeft Hij een vrijgevige en blijmoedige gever lief!'' – ''En door te geven veroorzaakt het duidelijk dat de mensen
hun geloof in actie beginnen te zetten!'' – ''De Bijbel bevestigt het, Gods wet garandeert het dat u 'meer oogst' dan dat u in zegeningen zaait!'' –
''Laten we al deze prachtige beloftes in een Schriftgedeelte concluderen, ''Zoals men in zijn hart denkt, zo is hij!'' (Spr. 23:7)
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