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GELOOF – GODDELIJKE VOORZIENIGHEIDDit is een speciale brief over Schriftgedeeltes wat de Heere is en voor u persoonlijk zal doen! – "Is het Gods wil u te genezen? Ja, zeker!" (Ps.  103:3) In de commissie, gebood Jezus dat het gedaan moet worden. I Kor. 2:4-5 Paulus zei, "in betoning en macht des geestes en niet  
in wijsheid der mensen!" – We zouden daders des Woords moeten zijn en niet alleen hoorders!" – Jakobus 1:22. En degene die dat 
doen, vergeleek de Heere met een huis dat op een rots gebouwd is! (Math. 7:24) "Hij bouwde de Capstone op een rots gevende ons een bijzonder  voorbeeld  van de Bijbelse  Geschriften!"  –  En degene die  de hieronder genoemde Schriftgedeeltes  van geloof  beoefenen zullen werkelijk gelukkig zijn!"Door geloof zult u alle dingen die u verlangt hebben!" (Mark. 11:24) "Door geloof zal niets onmogelijk zijn!" (Math. 19:26) “Door geloof is  redding het uwe en u zult  in vrede heen gaan!”  (Luk.  7:50) "O vrouw, groot  is  uw geloof;  u  geschiedde,  gelijk  gij  wilt!"  (Math.  15:28) –  Onbeperkte overvloed!" Door geloof kunt u een boom ontwortelen en in de zee planten! (Luk. 17:6) Of zelfs elke berg van moeilijkheden  verwijderen! (Mark. 11:22-23) – Zelfs macht over de elementen voor degenen die actie ondernemen – "Degenen met geloof zullen de glorie van  God zien!" (Joh. 11:40) – "Zie, Jezus heeft de Satan alreeds voor u verslagen. U moet dit claimen en actie ondernemen, en standvastig 
zijn zoals het huis op de rots!" – "Laat de winden van twijfel, druk, roddels of enige omstandigheid u niet van Zijn beloftes wegblazen  
of ontwortelen! Houd aan de Rots der Eeuwen vast!" (het Woord) – "Jezus geeft ons de autoriteit over alle kracht des vijands! (Luk.  
10:19)  En  in  onze  dagen  zult  u  de  grotere  dingen  zien  en  doen!"  (Joh.  14:12)  "En  deze  tekenen  zullen  de  gelovigen  volgen  die  actie ondernemen!" (Mark 16:17-18) "Het is Zijn wil om te genezen!" (Math. 8:7) "Het is een goede daad zieken te genezen!" (Math. 12:11-12)  "Degenen die de Satan gebonden heeft zouden losgemaakt moeten worden! (Luk.  13:16) Want het zijn de werken Gods!" (Joh. 9:4) "Het genezen van ziekten is ter ere Gods!" (Joh. 11:4) "Ja, Ik ben dicht bij u, accepteer wat u wilt, geloof! De kracht van de Heere is aanwezig om te  genezen!" (Luk. 5:17) – Math. 8:16-17, "Hij genas elke soort van ziekte die er is, en Hij zal vandaag de dag het zelfde doen!" – Math. 15:30, "Hij  genas alle soorten! U kunt de dramatische explosie van Gods kracht nu rondom u voelen! Accepteer hetgeen u wilt!" Merk op, hier wordt geloof in actie gezet! –  Jezus beval de man met de verschrompelde hand! "Strek uw hand uit!" (Math. 12:13) – 
Actie – Tot de hoveling, "Ga heen, uw zoon leeft!" (Joh. 4:50)  – Tegen iemand die reeds 38 jaar lang een gebrek had, zei Jezus, "Wilt gij  gezond worden? "Hij zij ja! (Joh. 5:6) – Tegen de blind geboren man, "Ga heen, was u in het badwater Siloam!" (Joh. 9:7) Duidt op actie! – In  Math. 8:3, "strekte Jezus Zijn hand uit en genas!" En Zijn hand strekt Zich ook naar u uit, geloof! – Luk. 13:13, "Hij legde haar de handen op, en  terstond richtte zij zich op!" Luk. 7:21, "Hij heeft de macht om alle soorten ziekten te genezen!" – "Genezing herstelt een vrolijk hart. Het zal de afvalligen tot vreugde terugbrengen! Het geeft redding zelfs meer realiteit! Genezing bewijst dat de opstanding een absoluut feit is en bevestigt  dat de opname definitief gaat plaatsvinden!" Lees deze Schriftgedeeltes dikwijls wanneer u het nodig hebt om uw geloof te versterken en handel dienovereenkomstig! En ook kunt u als dit zijn, "u geschiedde naar uw geloof!" (Math. 9:29)En nu inspireert de Heilige Geest mij om de volgende aantekening in deze brief van Goddelijke voorzienigheid voor u, in te voegen, die een  tijdje geleden tot uw voordeel geschreven was! Op verschillende plaatsen zegt de Bijbel, "Zoals een man in zijn hart denkt zo is hij!" (Spr. 23:7) Of, "Waar het hart vol van is spreekt de 
mond!"  – Onze woorden bouwen niet alleen op voor het heden, maar zij bouwen geloof op voor de toekomst! – Een persoon zou aan de positieve beloftes moeten denken, en niet aan de negatieve gevoelens! – Heb. 12:1 (het laatste gedeelte van de vers) – "Laat ons de wedloop, die voor ons ligt geduldig lopen!" Spreuken, 3:5, "We zouden altijd met ons gehele hart op de Heere moeten vertrouwen en nooit op onze  
eigen inzicht moeten steunen!" – "Hier is wijsheid, soms mag het erop lijken dat God Zijn deel in het uitvoeren van dingen in uw leven niet  doet, maar Zijn wegen zijn geen menselijke wegen! Onze aller wijze Jezus zal Zijn wil volbrengen!" – Het is onredelijk om Gods wijsheid  te  oordelen  naar  de  omstandigheden  die  ons  omringen!  Men  zou  Hem altijd  voor  elke  situatie  moeten  prijzen  en  niet  wachten  totdat  de  problemen of moeilijkheden voorbij zijn om Hem dan pas te prijzen!" – Gebeurtenissen zijn getimed! Daniel of Jozef's bevrijding vanuit de  gevangenis was perfect getimed door de gene die alle dingen naar de raad van Zijn eigen wil werkt!" (Efez. 1:11) – Hij zal u er doorheen helpen  als u vertrouwt. – "Positieve lofprijs geeft eer en is de sleutel tot overwinning in het ontvangen van Jezus!" – "Denk aan de goede afloop van problemen. Denk met vertrouwen! – Onderneem actie!" Indien het voor voorspoed is, geef. Als het voor genezing is, accepteer Zijn Woord!  – Doe al deze dingen, en u zult de vuurproef en hachelijke tijden voor de naties het hoofd bieden! – "Jezus zal u beschermen en bewaren!" Rom. 
11:33 openbaart de diepten van Zijn rijkdom, wijsheid en kennis en hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk 
Zijn wegen!" De potenties van geloof onbeperkt – "Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft! Actie onderneemt!" (Mark. 9:23) – "Er is volop kracht voor degenen die vragen en dienovereenkomstig en positief gesteld wandelen!" (Hand. 2:4) – "De Bijbel staat zelfs meer beloftes vol, maar dit is  genoeg om u tot in een sterker vertrouwen te leiden!" In Jezus Liefde, Hij zegene u allen,Neal Frisby
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