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JEZUS – DE DYNAMISCHE HEILIGE GEEST
"In dit speciaal schrijven willen we de belangrijkheid van de Almachtige Heilige Geest openbaren!" – Joh. 20:22, "En als Hij dit
gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: ontvangt den Heilige Geest!" Klaarblijkelijk ontvingen zij het in een bepaalde mate,
maar Hij was hun aan het openbaren dat Hij als hun vertrooster komende was; in de vorm van De Heilige Geest! Omdat de Heilige Geest
in Zijn Naam komt! (Joh. 14:25-26) En ook kwam de echte uitstorting van de geest in Hand. 2:4 toen zij allen in eenheid in gebed waren!
– "En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis met
glorie! – Natuurlijk zetten zich toen tongen als van vuur op hun, welke flikkerden en zich in iedere richting splitsten! En natuurlijk
spraken zij toen in tongen; in aardse en hemelse spraak!" – En als het tijdperk eindigt, wanneer het lichaam van Christus over al de
naties in eenheid en in overeenstemming komt, zal geestelijk gesproken, een andere geweldige wind van de Heilige Geest,
gelijk een donderslag, het lichaam zalven en daarna na een - korte herstel opwekking - snel opnemen! – O, ik kan - de beweging
van de Geest in de bomen - en - de wateren der verlossing welke dansen gelijk de wind die over de zee blaast - te midden van de
uitverkoren gemeentes voelen! – Laat de trompet der openbaring klinken, spring op van vreugde, onze God komt snel met het geluid
van een opwekkings-regen!
Laat ons de verschillende fases en het werk van de Heilige Geest bestuderen! Joh. 14:16-17, "Hij is de kostbare Vertrooster, onze
zorgdrager! Als we Hem liefhebben en geloven, zal Hij voor altijd bij ons blijven!" – "De Heilige Geest zal ons alle dingen leren!" (Joh.
14:25-26) – "Dit niet alleen, maar Hij zal u alle dingen in herinnering brengen, welke u in de Bijbel bestudeerd hebt!" – "Hij zal
onderdrukking en depressie verhelpen en u een gezonde geest geven! – Ook zal de Heilige Geest van de Heere Jezus getuigen!"
"De Heilige Geest zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel!" (Joh. 16:7-8) – "Hij zal u in al de
waarheid leiden!" (Joh. 16:12-13) – "We zijn gedoopt in het water en met het vuur van de Heilige Geest in de Naam van de Heere Jezus!"
(Han. 2:38-39)
"Om ons komende dingen te tonen!" (Joh. 16:13) – "De Heilige Geest zal de toekomst voorspellen en aan de gemeente openbaren wat
het te wachten staat; ook zal het, het boek Daniel en de toekomstige gebeurtenissen in het boek Openbaringen onthullen. In feite zal het
de apocalyps van de gehele Bijbel openbaren!" – "In Joh. 16:14, geeft Hij bevelen aan de Heilige Geest! Jezus zeide, Hij zal Mij
verheerlijken! En wat Hij van Mij ontvangen heeft, zal Hij u verkondigen!"
In 1 Tim. 6:15-16, "wordt geopenbaard dat Hij ter zijner tijd zal tonen wie de ENIGE potentaat is, de Koning der Koningen, en Heeren
der heren; Die alleen onsterfelijkheid heeft! – En een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan! –
De Grote Schepper!" (Kol. 1:16-17) – Joh. 1:1-3, 14) "De naam van de vader is de Heere Jezus Christus!" (Joh. 5:43 – Jes. 9:5)
"De Heilige Geest zal geven aan degenen die vragen! (Luk. 11:13) Hij zal tot een fontein van water worden, opspringende van binnen!
– Voortbrengende de vruchten van de geest, en de krachtige gaven van de geest, borrelende met vrolijkheid, vreugde, vrede, rust en
geluk, verfrissende het menselijke lichaam en de ziel!" (Joh. 4:14) – "In andere woorden, zullen er vanuit de gelovige stromende rivieren
van levend water stromen!" (De essentie van eeuwig leven.)
"De Heilige Geest is de bron van de nieuwe geboorte! "Joh. 3:8, "De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid!" – "Hij heeft
de gelovige aangevuurd tot genezing, herstel, het Woord en opstandingskracht!" "En nu mogen we met dit hele belangrijke
Schriftgedeelte beëindigen, Hij zal ons kracht geven om te getuigen! Zelfs tot aan de uiterste delen van de aarde! (Hand 1:8) En dat is
nou precies wat u en mijn partners aan het doen zijn doormiddel van mijn lektuur en nieuwe projecten, ect.! – En laat ons zoals de
Bijbel het zegt, al hetgene wat we kunnen doen, om het bij alle creaturen te krijgen!" (Mark 16:15)
"Nadat u redding ontvangen hebt verblijft de Heilige Geest in u, wees dus blij en prijs Hem en Hij zal u met kracht vibreren; omdat de
Bijbel zegt dat het koninkrijk van God binnen in u is! – U hebt al de macht om te geloven en te handelen om al hetgene wat u verlangt en
nodig hebt voort te brengen! – De Heilige Geest zal voorspoed geven en een weg banen voor degenen die in dit kostbare Evangelie
helpen! – Laat ons deze ALLER Krachtigste Naam in beschouwing nemen!" – "Als u iets in Mijn Naam (Jezus) vraagt zal Ik het doen! (Joh.
14:14) – Al hetgene wat u in Mijn Naam vraagt zal Ik doen! (Vers 13) – Vraag in Mijn Naam en ontvang, opdat uw blijdschap vervuld
zij!" (Joh. 16:24)
"Deze tekenen zullen in mijn naam volgen! (Mark 16:17-18) – "Alle dingen zijn mogelijk voor de gelovige!" (Mark. 9:23) – "Niets
zal onmogelijk zijn"! (Math. 17:20) – "Al hetgene wat hij zegt zal hij hebben!" (Mark. 11:22-23) – Spreek alleen het Woord!" “Geloof
dat u ontvangen zult en u zult hebben!” (vers 24) Zulk een kracht in ons door deze Naam, Heer Jezus, waarbij we kunnen zeggen, Math.
7:8, "Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal open gedaan worden!" "En deze brief heeft de deur
van de Heilige Geest geopend om u de verlangens van uw hart te geven! Vertrouw dus uw weg aan de Heere toe! – Prijs en geloof Hem
elke dag!" "Een laatste ding, in de Naam van de Heere Jezus zult u kracht ontvangen! In die Naam kunt u uw jeugd als de arenden
vernieuwen! (Ps. 103:5) Herstellende kracht! Die Naam is levend met energie binnenin u! – Jezus is dynamisch! Amen!
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