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GODS BELOFTES – GEZONDHEID EN VOORSPOED

"Ik zou willen zeggen dat er wonderen  plaatsvinden en dat ze zullen blijven plaatsvinden als mensen tezamen bidden en met  
elkaar overeenstemmen. Hier zijn enkele bemoedigende Schriftgedeeltes."  . . . "Wat u ook maar in Mijn Naam vraag, dat zal Ik 
doen." (Joh. 14:13) – "Indien er twee samen stemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, het zal 
hun geschieden." (Math. 18:19) "En door Zijn striemen is ons genezing geworden!" (Jes. 53:5) – Merk op dat het zegt "genezing 
geworden," "verleden" tijd! – Alzo zegt 1 Petr.  2:24, "Gij,  genezen 'zijt'!" – U hebt genezing (zaad) binnenin u, maar u moet het  
geloven, dan is het gemanifesteerd! – "Voordat u het ziet of voelt  is uw geloof het bewijs!" (Hebr. 11:1) – "Uw geloof kan zelfs 
uitgroeien totdat u zelfs zult hebben wat u zegt!" (Mark 11:23) – We betreden de tijd van het "spreek alleen het Woord" type geloof. 
"Geloof, terwijl u bidt, dat u het alreeds ontvangen hebt en het zal u geworden!" (Vers 24) – "Indien u in Hem blijft, en Zijn 
Woorden in u blijven, dan kunt u vragen wat u wilt en het zal u geschieden!" (Joh. 15:7) – Als u in de toekomst de Speciale Schrijven,  
Brieven en Schriftgedeeltes zult  lezen dan zal uw geloof overvloedig zijn en tot in een nieuwe dimensie uitgroeien! Ook zullen 
geheimenissen tot leven komen, en openbaringen en profetieën zullen aan u geopenbaard worden om u voor de komst van de Heere 
Jezus toe te bereiden! 

Ps. 103:3, "Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest!" . . . "God heeft in geloof en genezings gaven 
voorzien, om de mensen in orde te maken; maar Hij voorziet alzo in goddelijke gezondheid en Hij wil dat Zijn mensen daar hun  
voordeel mee doen!" . . . "Vers 5 spreekt over de "vernieuwing van de jeugd" en zelfs herstel van kracht aan de ouderen. – "God heeft  
zelfs voor degenen die in hun latere jaren zijn goddelijke gezondheid, viriliteit en energie beloofd!" – David gebiedt in vers 2, "En 
vergeet al deze voordelen niet!" – "Dus is er een plaats in Gods plannen waarbij we al de dagen dat we op de aarde zijn, of totdat de  
opname plaatsvindt een nuttige leven kunnen dienen! En Zijn terugkeer is nabij!" . . . "Wees dus gehoorzaam aan Gods gezondheids  
wetten bij het eten, rusten en beweging! Dat is hetgene wat Mozes deed, en kijk wat de Heere aangaande goddelijke gezondheid voor  
hem gedaan heeft!" (Deut. 34:7) – En hier is een ander ding, Mozes intensiveerde zijn lange leven (120 jaar) door te vastten! Maar  
zelfs indien men niet vast of dikwijls vast, is hij nog steeds verzekerd van goddelijke gezondheid, en dat door goed vertrouwen en  
gezond te leven! – En al zouden ziekten u proberen te treffen, God zal hem of haar genezen!" 

"Luister hier naar, er is een wonderbare wonder in de Bijbel opgenomen in Ps. 105:37 die vaak wordt vergeten of genegeerd! – Het  
zegt dat God  een gehele natie tegelijkertijd genas en hen allen voorspoed gaf! – In dit Speciaal Schrijven zijn we werkelijk getuige  
van sommige opmerkelijke en fascinerende Schriftgedeeltes, en ze zijn definitief voor de gelovige!" . . . Herinner dat Jezus uit riep,  
"Alle dingen zijn mogelijk voor dengene die gelooft!" (Mark. 9:23) – "De Heere wil dat Zijn mensen gezond en voorspoedig zijn!" 
(3 Joh. 1:2) – Dit is voor de gedurfde gelovige, of voor degenen die uit willen stappen in het geloof. – In het laatste gedeelte van Luk  
6:38 zegt het, want met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden." – Aan het begin zegt het dat,  
als u geeft, u een overlopende maat gegeven zal worden. Maar laten we dit omdraaien en het op deze manier naar God sturen! – Geef  
Hem een goede, neergedrukte, geschudde en overlopende maat voor in Gods boezem (schatkamer)! – Zo zien we dat de zelfde 
dingen weer naar u terug zullen keren, en zodoende uw schatkamer vullen! – Door wijsheid te gebruiken begrijpen we dus dat  
mensen systematisch hun weg tot in de rijkste zegeningen uit den hoge kunnen werken! – En "Hij zal" de vensters des hemels  
'opendoen', en ze over u afgieten!" (Mal. 3:10) Ps. 112:3 zegt,  "Het zegt dat Zijn zegeningen u zullen aantreffen." (Deut. 28:2) 
Vers 12 zegt, "Dat Hij u Zijn goeden schat zal opendoen!" – "Het zegt dat u de Heere zult herinneren (in uw geven) want Hij  
is het die "u kracht geeft" om vermogen te verkrijgen!" – In het geval iemand zich in de strenge winters of anderszins zorgen 
maakt over hun rekeningen aangaande brandstof of voedsel, de Heere heeft beloofd om u niet in de steek te laten, als u Hem geeft en 
vertrouwt!" – Want zo zegt de Heere, het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken!" (1 Kon.  
17:14) – "Alzo werd Elia op een bovennatuurlijke manier door de raven gevoed, en Hij zal voor Zijn Elia heiligen, die bij Zijn komst op  
de aarde zijn, zorgen! Ja en amen, we zijn in de oogst tijd! Wonderen zijn echt!" 

"Hier is  een beetje  wijsheid,  herinner,  toen Job ophield om naar Gods voorzienigheid te vragen,  en stopte naar zichzelf  (zijn  
moeilijkheden)  te  kijken  maar  inplaats  daarvan  naar  Gods  woorden,  werd  zijn  gezondheid  hersteld  en  werd  hij  genezen  en  
voorspoedig! – Vele mensen maken vandaag de dag dezelfde fouten. . . . Ze zijn gevoelig voor de vraag betreffende Gods goedheid of  
wijsheid. Ze zeggen, waarom staat God toe dat dit of dat plaatsvindt? Of waarom was die ene genezen, en die andere niet, etc.? Of  
waarom nam God die ene, en liet Hij die ander achter, etc.? –  Blijf bij dit soort type valkuilen uit de buurt. Wees positief en laat 
het in de handen van de Heere!" Herinner u alzo, dat Job zijn angst beleed en meer angst kreeg! . . . Hij beleed ellende en kreeg 
meer  ellende!  –  Het  is  een  zeer  getrouw  gezegde,  men  kan  niet  boven  zijn  eigen  belijdenis  uitgroeien!  Toen  Job  een 
ommekeer maakte en positief werd en naar de Almachtige luisterde, werden er grote zegeningen over hem uitgegoten! – O 
ja, hij bad alzo voor zijn vrienden die het niet met hem eens waren en de liefde van God was met hem! – U kunt opmerken dat zijn  
geloof langzaam boven zijn wanhoop uit begon te stijgen. – Een van zijn eerste positieve uitspraken was, "Hoewel God mij sloeg, 
nog blijf ik op Hem vertrouwen!" . . . En de hele tijd was de voorzienigheid van God de dingen voor hem aan het uitwerken, en de 
Heere zal dat ook voor u doen, ongeacht wat u nodig hebt of verlangt, Hij zal erin voorzien! – Belijd dus Gods beloftes, gezondheid en  
voorspoed! – Belijd positieve dingen en uw geloof zal in sprongen groeien!" – "Zoals deze speciale brief het hierboven aangeeft zal de 
Heere u zeker zegenen en voorspoed geven. Het is gezalfd om uw geloof te vergroten!" 

In Gods goddelijke liefde,
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