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BEVRIJDING, GENEZING EN VERTROUWEN
''Voor degenen die naar bevrijding zoeken, is dit een vitaal en belangrijk speciaal schrijven! Bestudeer en lees dit nauwkeurig, en u
zou een nieuw persoon moeten worden in het doen van een aanzoek om te ontvangen!'' ''Ten eerste zijn de mogelijkheden van het
geloof ongelofelijk voor degene die gelooft!'' (actief geloof) – Door geloof zijn alle dingen mogelijk! (Mark. 9:23) en door geloof
zal niets onmogelijk zijn! (Math. 17:20) – ''Ten eerste veroordeeld Christus degenen die zich tegen goddelijke genezing verzetten .
. . en verklaart Hij dat de Satan de Satan niet kan uitwerpen! (Luk. 11:17-18) Herinner alzo het volgende, wat hebben de
tegenstanders een ziek persoon te bieden! (Vers 19) – Alzo is genezing van de zieken een bewijs van de komst van het Koninkrijk der
hemelen! (Math. 12:28) – Vaak ontvangen mensen niet omdat ze een verlangen hebben om het eerst te zien voordat ze zullen
geloven!'' (Joh. 4:48) ''Maar door geloof en handelen, zult gij de heerlijkheid Gods zien!'' (Joh. 11:40) Maar twijfels kunnen het
wonder buiten uw bereik houden! – Herinnert u zich Petrus wandel op het water? (Math. 14:31) En wanneer de golven en de winden
hem beproefden, faalde hij om standvastig te blijven! Behoud dus gewoon uw vertrouwen als u getest wordt!'' – (Dit is een goede
brief om aan uw vrienden die bevrijding nodig hebben te geven of voor te lezen!)
U moet niet enkel vertrouwen in God hebben, maar ook in de persoon die voor u bidt. Ook heeft de zieke persoon een
verantwoordelijkheid voor zijn genezing, en Jezus bracht dit volgende punt naar voren . . . ''Wilt gij gezond worden?'' (Joh. 5:6) ''Zie,
het is aan u! Het werk is volbracht! Door wiens striemen gij genezen zijt! – Geen wonder kan komen zonder 'aanvaarding en
verwachting' en door het vastklampen aan de belofte, op korte termijn of lange termijn, het zal zeker gemanifesteerd
worden! . . . Ook staat de genezing van het lichaam in verband met het vergeven van zonden!'' (Math. 9:5-6 – Ps. 103:1-3 – Jak. 5:15)
''Lees deze 3 Schriftgedeeltes en uw geloof zal krachtig toenemen! Nu zal uw hart zich voor deze volgende Schriftgedeeltes gereed
moeten maken, zettende uw geloof in actie!''
''Aanvaarding betekent actie.'' – ''Tot de hoofdman, ga heen, u geschiede naar uw geloof!'' (Math. 8:13) De Bijbel zegt, ''Spreek het
Woord alleen!'' – ''Tot de blinde man, u geschiede naar uw geloof!'' (Math. 9:29) – Tot Bartimeus, Ga heen, uw geloof heeft u
behouden!''
(Mark. 10:52) - ''Vele wonderen zijn onmiddellijk! - En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid!'' (Math. 8:3) ''En zij
werd terstond weder recht, en verheerlijkte God! (Luk. 13:13) – En in 'het zelfde uur' genas Hij vele van hun ziekten en
plagen!'' – ''Tot de hoveling, ga heen, uw zoon leeft! (Joh. 4:50) – Tot de man met de verschrompelde hand, strek uw hand uit!''
(Math. 12:13) ''Deze Schriftgedeeltes openbaren actie!''
''Jezus gebood, ons en de discipelen, om redding en genezing aan de scharen te brengen!'' (Luk. 10:9) . . . ''Jezus geeft ons macht
over alle macht van de vijand. (Luk. 10:19) . . . In Zijn Naam is de macht en autoriteit. Degene die in de Heere Jezus gelooft, zal
grotere werken doen! (Joh. 14:12) . . . Deze ongelofelijke super tekenen zullen degenen die geloven volgen!'' (Mark. 16:17-18)
''Nu moet degene die genezing verlangt weten dat het de wil van de Heere is om te genezen; en dat is het definitief! Het is net zo
goed Zijn wil, als het uw wil is om redding te hebben en om Zijn lucht in te ademen! (Luk. 4:18-20) . . . Christus was gezalfd om de
gevangenen te bevrijden!'' . . . ''Betreffende genezing, zei Jezus, Ik wil het!'' (Math. 8:3) . . . ''Jezus zei, het genezen van de zieken is
een goede daad!'' (Math. 12:11-12) . . . ''Jezus zei, dat degenen die de Satan gebonden houdt, losgemaakt moeten worden!'' (Luk.
13:16) . . . Jezus zei dat het genezen van de zieken de werken van God zijn!'' (Joh. 9:4) . . . ''Jezus merkte op, dat het genezen van
ziekten ter ere van God is!'' (Joh. 11:4) . . . ''De bediening van redding en genezing is duidelijk bedoeld om de wil van God te
vervullen!''
''Welnu dierbare partner, de tafel is bereidt. Strek u uit, ontvang, wees standvastig in het prijzen van de Heere voor Zijn
vriendelijkheid! – Onthoud dat Jezus zielsveel van u houdt, en wil dat u zich goed en gelukkig voelt! En u zult blij en gelukkig zijn,
als u al deze instructies dagelijks opvolgt!'' – ''Deze brief met Schriftgedeeltes is met een hoog voltage van de Heilige Geest gezalfd
om te genezen en te zegenen. Iedere keer wanneer u deze speciale brief en de Schriftgedeeltes onderzoekt, zal de zalving een
bevrijdende atmosfeer voor u scheppen, en u zult sterker worden, totdat u voor al hetgene wat u wilt zal kunnen geloven en dat
aangaande al hetgene wat u ook maar verlangt! – En alzo heeft Jezus gezegd, dat Hij wil dat u welvaart gelijk uw ziel welvaart! –
Zodoende is dit door dagelijks uw geloof in werking te zetten allemaal het uwe!''
In Zijn Overvloedige Liefde en Zegen,
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