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GODDELIJKE  GEZONDHEIDDeze bijzondere speciale brief zal anders dan de gebruikelijke zijn. Partners willen meer aangaande goddelijke gezondheid weten, en ik  wilde er al een tijdje over schrijven. Voor het lichaam van Christus zou het waardevol en interessant horen te zijn!'' – ''We zien in elke dienst  goddelijke genezing wonderen,  maar als een persoon niet  voor zijn gezondheid zorgt,  zal  hij  zich niet  in de zelfde mate goed voelen en  verblijden als God dat aan hem geeft!'' – ''Om goddelijke gezondheid te hebben moet men het juiste voedsel eten (Het gaat er niet om hoeveel u  eet, maar wat u eet) en volg de instructies van de Schriften!'' – ''De Bijbel geeft geheimen welke naar Goddelijke gezondheid en genezing 

leiden. ''Beide zijn definitieve beloftes van de Heer.'' ''Als u zich goed voelt kunt u meer voor Jezus doen en een betere getuigenis 
hebben, uw lichamen zouden van vreugde, gezondheid en kracht behoren te borrelen!'' ''Maar eerst moet men zich van angst en  
twijfel ontdoen, en in goddelijke gezondheid geloven; het is een door God gegeven belofte!'' – ''U bent net zo 'jong als u gelooft', net zo 'oud als u twijfel', net zo 'jong als uw zelfvertrouwen,' net zo 'oud als uw angst', net zo 'jong als uw hoop!''''In het begin hadden Adam en Eva goddelijke gezondheid, totdat zij Gods wetten verbraken!'' – ''Vanaf het eerste begin was goddelijke  gezondheid Gods oorspronkelijke plan voor ons, maar men verbrak Gods wetten van gezondheid dus gaf Hij ons door Zijn genade goddelijke  genezing!'' – ''In de woestijn gaf God hen een 'gezondheids wet' en verbond! (Deut. 7:15) Deut. 28:2, ''En als zij niet naar de Heere luisterden  gaf Hij hen een vloek!'' Verzen 15, 26-29. – Ex. 23:23-26, ''Hij belooft dat de engel des Heeren voor u uit zal gaan, uw water en brood zal  
zegenen, ziekten weg zal nemen, plus 'het getal uwer dagen' zal Ik vervullen!'' – ''In de woestijn gaf Hij hen 'manna' uit de hemel hetgeen alle bestanddelen van een goed uitgebalanceerd dieet  van vitaminen en mineralen bevatte.  Het gaf  hun energie,  was van een geestelijke kwaliteit en lag niet zwaar op de maag!'' Het was geestelijk voedsel! Hij gaf hen ook een quota van vlees (kwartel) Ps. 105:40. – ''Maar zij wilden 'het manna' niet maar zij werden na te veel vlees en de dingen van Egypte met lust bevangen!'' (Ps. 106:14) Andere Schriftgedeeltes brengen dit naar voren, aangaande het breken van Gods gezondheids wetten! En nu enig bewijs met betrekking tot hetgeen men hebben kan!  In Ps. 103:5, ''Die uw mond verzadigt met goede dingen, zodat ''uw 
JEUGD'' zich vernieuwt als die van een arend!''  – ''Dit verzadigen van uw mond met goede dingen betekent zoals het Woord van de Heer, openbaring, en juiste voeding, etc.'' – ''Het manna had een vleugje van leven in zich, maar zij wezen het af!'' – We zullen hier zo dadelijk meer over spreken! – ''Er zijn geheimenissen die daadwerkelijk uw jeugd zullen vernieuwen!'' – ''U kunt een paar grijze haren krijgen en een beetje  slapper worden, maar God heeft u een 'jonge geest' en een 'jong hart' beloofd!'' U bent zo 'jong als uw geloof' en zo 'oud als uw twijfels'!'' Jes.  40:29-31 zegt, ''Hij zal uw kracht vermeerderen, en Hij zal van degenen die op Hem wachten hun energie (vitaliteit) vernieuwen; zij zullen  opvaren met vleugels als de arenden, zij zullen niet zwak noch vermoeid zijn!'' – Ook zijn deze Schriftgedeeltes speciaal voor het einde van het tijdperk als het gaat om de voorbereiding van het lichaam van Christus!'' ''Jong of oud, de Bijbel belooft u gezondheid en energie! Wij zullen  gelijk Israël zijn, toen zij werd uitgeleid!''  Ps. 105:37, ''En er was niet een zwak persoon onder hun stammen!''  ''Zij hadden geestelijke kracht en vitaliteit, ze hadden ook welvaart!'' Vers 41, ''De Rots opende zich voor hen!'' – 1 Cor. 10:3-4, ''God gaf hen geestelijk voedsel en 
geestelijke drank, en zij dronken uit die geestelijke rots, en die Rots was de Christus!'' (Een voorbeeld van de Hoofdsteen van vandaag.) ''We hebben gelijk Israël, de Rots!'' – ''Wanneer het lichaam zich volledig met het Hoofdschap verbonden heeft, zullen we al Zijn beloftes en  goddelijke gezondheid hebben!'' Hier volgt meer Bijbels bewijs! In Deut. 34:7. ''Mozes was 120 jaren oud, zijn ogen waren niet verduisterd, en zijn natuurlijke kracht was niet geweken!'' ''Wat betekent dat hij 'goddelijke gezondheid' en vitaliteit had, hij was zelfs niet zo erg verwelkt!'' – ''De Bijbel belooft 72 jaren, maar  we kunnen er aan toevoegen!'' ''Ik probeer niet te leven om net zo oud als Mozes te worden, want ik voel dat de Heer binnenkort komt, maar wat ik zeg is dat ik voel dat de Gemeente zich vol van energie zou moeten voelen en de ouderen jaren toevoegen zodat ze Jezus terug zullen zien  komen.'' ''De jaren van uw levensavond hoeven geen jaren van eenzaamheid of wroeging te zijn. De zelfde God die u in uw jeugd heeft geholpen zal u ook in uw latere jaren helpen! Uw levensavond jaren kunnen prachtig zijn als u in geloof handelt!'' – Joz. 14:11, Kaleb was op 85 jarige  leeftijd nog zo ''sterk'' als een jonge man. Vers 8 zegt, ''omdat hij de Heer in Gods goddelijke gezondheids wetten geheel op volgde, en 
gezond at, en het manna!'' – ''De zelfde zegeningen zijn vandaag de dag voor ons!'' – ''Job leefde 140 jaren! Na zijn ziekte, gaf God hem goddelijke gezondheid!'' (Job. 42:16-17) – Dan. 1:12-15, ''toont dat Daniel goddelijke gezondheid had! Hij at van het gezaaide (groenten); hij  weigerde de Konings tafel, vers 8. In deze paar verzen zijn grote geheimenissen!'' ''De Schriften bevestigen dat een persoon een beetje lichaamsbeweging zou moeten hebben. En veel fruit en groente, wat noten, en niet zo  veel vlees eten, vooral door de wijze hoe ze het vandaag de dag produceren. Ook zou men meer en verschillende vis en zeevruchten moeten eten.  Doktoren hebben ontdekt dat  vis  en zeevruchten een nucleïnezuur substantie bevatten,  welke het  verouderingsproces vertraagt  en energie geeft!''  ''Aan alles wat Jezus aanraakte voegde Hij leven toe, wat Hij deed was een voorbeeld voor ons, om onze jeugd en  
energie te vernieuwen!  Math. 14:17 toont dat Hij hen volkoren brood en vis gaf! Sommigen van de zelfde vitamines en mineralen hier in  waren in het manna in de woestijn!''  –  ''Ook gaf  Hij  hen fruit  van de wijnstok (druivensap) en ook honing!''  (Luk.  24:42-43) ''Het moet belangrijk voedsel geweest zijn, Hij at het zelf!'' – Joh. 21:9-13, ''een ander voorbeeld''! – ''Ook had Jezus goddelijke gezondheid!''

''De Heere wil dat het Uitverkoren lichaam genezen en in volle gezondheid verkeert als Hij komt!'' ''Lees Ps. 103:5 opnieuw, vernieuw uw jeugd, en Jes. 40:31, vernieuw uw kracht (vitaliteit)!'' – ''Geloof in Goddelijke gezondheid! Uw levensavond jaren kunnen prachtig zijn!'' – ''U  bent zo jong als uw geloof, en zo oud als uw twijfel!'' – ''God heeft ons goddelijke genezings gaven gegeven, maar Hij wil ook dat wij voor 
onze gezondheid zorgen!'' – ''Mijn gebed is, dat uw lichaam, geest en hart jong in de Heere Jezus mogen blijven! (Jes. 55:11 - III Joh. 2) ''Lees  en bewaar dit speciaal schrijven en Schriftgedeeltes als een gids!'' 
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