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DE REGENBOOG WONDER VAN GENADE

     ''In dit speciaal schrijven willen we het prachtige goede nieuws aangaande redding en bevrijding, en hoe we het hier prediken, onthullen en  
opsommen! – De Heere zei, dat wij allemaal Zijn getuigen zijn, op de een of andere manier zijn we geroepen om in Zijn werk te assisteren! . . .  
De oogstvelden zijn rijp; de wateren van verlossing worden uitgestort! De laatste regens zullen, geestelijk gesproken, boven Gods volk een 
regenboog vormen.''

     ''We naderen de laatste dagen van de oogst!'' – ''De Heilige Geest blaast over de aarde naar zijn voorbestemde afspraken.'' (Efez. 1:4-5) 
– ''We worden nu zeker meer dan ooit door de voorzienigheid van de Heere Jezus geleid! Ik weet dat de Heere mij geroepen heeft om te 
getuigen tot degenen die bestemd zijn om naar Zijn wonderbare boodschap te luisteren. En al mijn partners zijn geroepen om in dit prachtige  
werk te helpen; en Hij zal degenen die mij doormiddel van de lectuur en etc. helpen te getuigen belonen! – Voorbestemming heeft in dit alles  
een belangrijke rol gespeeld!'' 

     ''Hoe glorieus is het heil van de Heer! Soms, wanneer mensen getest worden of in een soort van down stemming zijn, probeert de duivel  
degenen die daadwerkelijk gered zijn te vertellen dat  ze dat niet zijn en probeert hij de zonden uit het verleden naar voren te brengen.'' – 
Ezech. 33:16 zegt dat, ''Al de zonden, die hij gezondigd heeft, hem niet meer gedacht zullen worden.'' –  Hebr. 10:17, ''En hun zonden en 
ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken!'' – ''En soms als men denkt dat hij het niet goed doet, heb dan berouw en belijdt echt vanuit  
het hart, en de Heere zal u accepteren! Dit is een groot wonder van genade!'' – Jezus zegt, ''en die tot Mij komt, zal Ik geenzins uitwerpen!'' 
(Joh. 6:37) – Hoe vaak hebben de heiligen over hun zonden en fouten uit het verleden spijt gehad! Maar laat hun zich verblijden, want door het  
bloed van de Heere Jezus zijn de zonden van de mensen niet alleen vergeven, maar ze zijn uitgewist! (Hand. 3:19) – O het oprechte Evangelie  
werkt wonderen, niet alleen van genezing, maar in ons hele systeem! – "Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het 
oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden!'' (2 Kor. 5:17) – ''Verblijdt u . . . Want we hebben in ons een fontein van water, 
springende tot in het eeuwige leven!'' 

     ''Nu is het uur dat de uitverkoren gemeente wil weten waar het staat en zekerheid wil hebben aangaande haar roeping, en zo dichtbij Zijn  
Woord zal leven als maar kan! – En we zijn bestemd om te waken en te bidden en om zo dicht mogelijk bij Zijn Woord te leven! En we zijn  
bestemd om te waken en te bidden en vol verwachting te zijn aangaande Zijn spoedige komst, want het zegt dat Hij aan degenen die naar Hem  
uitkijken zal verschijnen!'' – We leven in zulk een uur, dat iedereen op dit Schriftgedeelte acht zou moeten slaan, ''Zoekt de Heere, terwijl Hij 
te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is!'' (Jes. 55:6) – Er komt een tijd dat de deur van redding gesloten zal worden; we moeten een 
urgentie om te getuigen hebben en snel werken om zielen te redden! – ''Ziet, NU is het de dag der zaligheid!'' (2 Kor. 6:2) – De Heere heeft 
zo'n uitgieting gegeven en op zovele verschillende manieren getuigd, en dat vooral in de U.S.A. zodat zij geen excuus zullen hebben! Het zegt,  
"Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?'' (Hebr. 2:3) – ''Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg 
zoeken, zullen Mij vinden!'' (Spreuken. 8:17) 

     ''Dit is geschreven om degenen die het nodig hebben te helpen, en mijn partners kunnen het gebruiken in het helpen te getuigen en anderen  
te redden! – Jezus is alzo in staat om degenen die tot Hem komen volkomen zalig te maken!'' (Hebr. 7:25) God zal alle zonden vergeven! – Jes. 
1:18, ''Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al  
waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol!''  – ''Zodoende zou er geen excuus mogen zijn, God laat zo'n grote liefde en  
bewogenheid voor een ziel zien!'' – Ook zegt Hij met open armen, ''Kom herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust  
geven.'' (Math. 11:28) – Dus, al degenen die verzwaard zijn met problemen, angst en zorgen, laat het bij Hem en verblijdt u in goed vertrouwen!  
. . . ''Nu dit is belangrijk, het doet er niet toe hoeveel namen, organisaties of systemen er op de aarde zijn, zij kunnen de mensen niet redden! . . .  
De Heere maakte het simpel; Hij gaf geen honderden verschillende type namen om door gered te worden. Hij maakte het heel gemakkelijk,  
accepteer één naam, ''de Heer Jezus'' in uw hart en belijdt tot aan Hem! – Dat is de enige naam die u ooit nodig zult hebben!'' – Hand. 4:12, ''En 
de zaligheid is in geen Anderen; want er is onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door welken wij  
moeten zalig worden!'' – ''Jezus is de sleutel voor uw leven! Hij is de wonderdoener aangaande de bevrijding van uw ziektes!''

     ''Ik voel dat de uitverkoren gemeente over de hele aarde nog niet exact is waar zij zou moeten zijn, maar dat zal ze binnenkort wel wezen. En  
wanneer de heiligen hun tekortkomingen zullen belijden en volledig in vuur en vlam voor God geraken en zodoende een vol geloof ontvangen,  
zullen we een grote verfrissing, herstel en uiteindelijke opwekking zien!'' – ''Zelfs als een persoon niet gezondigd heeft, is belijdenis goed voor  
het lichaam en de ziel, want alleen God is compleet perfect en goed! – De uitverkorenen hebben het nodig om de Heere meer te bidden en te  
prijzen, en dankbaar te zijn dat ze in zulk een wonderbaar Evangelie geroepen zijn!''

     ''O, we kunnen naar zulk een uitgieting uitkijken, de Heere Jezus heeft het doormiddel van profetie beloofd! – Als het lichaam van Christus in  
een geestelijke  eenheid komt zal  Hij  op droge plaatsen water uitstorten,  en water opspringende in  de woestijn!  Zijn  koele  wateren van  
bevrijding zullen zich uitstrekken tot de hoofdwegen en heggen! – Jezus zal alle nationaliteiten en degenen die van de weg geraakt zijn tot 
in Zijn lichaam roepen!'' – Het wonderbaarlijke zal overal bij de gelovige zijn! – We betreden de era van krachtige geloof; een bovennatuurlijk  
geloof dat verder gaat dan het gewone en tot in het scheppend gebied reikt! Een geloof dat de ziel aanvuurt en de dingen welke niet zijn acht,  
alsof ze er wel zijn!'' – ''Het dynamisch geloof dat de gemeente zo dringend nodig heeft, om meer door te breken! Een geloof dat in alles wat  
nodig is, zal voorzien. Een geloof dat de machten der duisternis kan binden en de gelovige tot in het gebied van overwinning kan opheffen! . . .  
Een geloof dat de boeien der ontmoediging en nederlaag zal verbreken, en iemand tot in een triomferende wandeling opheft! . . . Een 
geloof in voorbereiding voor de opname!'' 

     Voordat het boek Openbaring eindigt, zegt het, ''Zie, Ik kom haastelijk'' (3 verschillende keren) – Wat betekent, dat de gebeurtenissen  
plotseling en snel zullen plaatsvinden, en allemaal in één keer ons tijdperk zullen afsluiten. Alzo geeft Jezus de laatste vermaning waarmee Hij  
Zijn Goddelijke Liefde laat zien! – Openb. 22:17, ''En de Geest en de Bruid zeggen; Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, 
kome: en die wil, neme het water des levens om niet!'' – ''Binnenkort zal dit profetisch aanbod eindigen en zullen we Jezus in wolken van 
glorie zien verschijnen!''

In Zijn Overvloedige Liefde
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