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GODS TROUWE BELOFTEN       ''Dierbare Partner, in deze speciale brief gaan we u openbaren hoe u uzelf lichamelijk en geestelijk met vreugde kunt herstellen en zodoende  een nieuwe persoon kunt worden zoals God wil dat u dat zult zijn, plus goddelijke gezondheid voor al degenen die de beloften welke we hier  afdrukken claimen!'' – In Ps. 103:2-5, ''zien we dat Hij ons gebiedt om al Zijn weldaden niet te vergeten! – Naast het vergeven van al uw  ongerechtigheid en het genezen van al uw ziektes, gaat Hij een stap verder aangaande Gods weldaden, met inbegrip van goddelijke gezondheid en de vernieuwing van de jeugd!'' – ''Die uw mond verzadigt met het goede, uw ''jeugd vernieuwt'' als een arends! Er is definitief een plek in  Gods wil, waarbij de jeugd verlengt wordt, zodat een Christen net zo lang als hij of zij hier op de aarde aanwezig zijn een actief en nuttig leven  kunnen leiden!'' – Psalm 91 ''voorzegt aangaande degene die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten – Ik zal hem met langheid 

der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien!'' . . . ''Het is voor degenen die een met de gezalfde geest vervuld leven verkiezen,  en die God tot hun toevlucht en hun Rots maken (burcht)!''      ''De beloften aangaande het verkwikken van het lichaam in de latere jaren, of zelfs op oudere leeftijd is vrijwel zo goed als terzijde gelegd;  het is een van de vergeten beloften of wonderen die God voor ons allen gegeven heeft! – Voorbeelden . . . Mozes die door het in contact blijven  met de zalving van de Heere hoe dan ook het proces van het ouder worden uitstelde, want op een zeker punt bleef hij hetzelfde! De jaren  kwamen en gingen, maar niemand kon een achteruitgang zien!'' – ''Mozes nu was honderd en twintig jaren oud, als hij stierf; zijn oog was 
niet donker geworden, en zijn kracht was niet vergaan!'' (Deut. 34:7) – Het betekent dat zijn natuurlijke kracht nog steeds sterk was, en dat zijn lichaam maar weinig tekenen van veroudering vertoonde! – Een ieder zou het volgende moeten overwegen, indien men het niet kan opbrengen om dit in zijn geheel te geloven, kan men op zijn minst een deel ervan geloven; en op een oudere leeftijd nog steeds sterk zijn! – Het  is een unieke beloften, en het is alsof het, uitgezonderd voor degenen die in de geheime schuilplaats van de Allerhoogste God leven, verborgen was gebleven!''  Ps. 34:9, ''Smaakt en ziet, dat de Heere goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem betrouwt (en ik kan toevoegen; die Zijn  instructies opvolgt) want Hij zal u zeker de verlangens van uw hart geven!'' – Hier volgen nog een paar voorbeelden . . . ''Daniel, de man van  gebed, was bijna een eeuw in actieve dienst! Anna, een vrouw van gebed, leefde meer dan honderd jaren!''    ''Door mijn gezalfde  lectuur  samen met  de Bijbel  te  lezen,  zal  het  een vernieuwing van alle  dingen waar  we over  gesproken hebben produceren, plus genezing en bevrijding brengen! – De zalving die God hier gegeven heeft zal op een ieder die het werkelijk bestudeerd en in  zijn hart beloften de schoonheid van de Heere brengen! Ze zullen een nieuwe persoon zijn, hun ogen en huid zullen een nieuwe uitstraling hebben! – Hun uiterlijk zal anders worden; mensen zullen rondom hen een tegenwoordigheid voelen! – En als men in gebed is en een beetje  vast, dan zal het zelfs nog meer intensiveren!'' – ''Want het is, Zo Zegt De Heere, Al Mijn beloften zijn waar! – Want Mijn Naam staat staat 
er  garant  voor,  Want  De  Heere  Jezus  maakt  u  werkelijk  vrij,  en  geeft  Zijn  kinderen  wijsheid!  Geloof  in  uw  hart,  en  Mijn 
tegenwoordigheid zal altijd met u gaan, zegt de Heer!''     ''En we moeten niet vergeten dat Hij hier voor degenen die geven en hun geloof in werking zetten welvaart bij insluit!'' Ps. 105:37 leidt ons  verder in Zijn plannen. – ''Hij voerde hen uit met zilver en goud; en onder hun stammen was niemand, die struikelde!'' Men kan hier niet aan  voorbijgaan, want onder Zijn genade zal Hij ons uitleiden en zegenen! – In Mal. 3:10, ''zegt het om te geven en beproeft Mij toch daarmede, zegt  de Heere der Heerscharen!'' – Het betekent om Hem te testen, om Hem systematisch uit te proberen, en zien of Hij dan niet een zegen over u uit  zal gieten!'' In Joz. 1:8 verkondigt de Heere . . . ''want alsdan zult gij uw wegen VOORSPOEDIG maken, en u zult goed SUCCES hebben!''  
Herinner, Jezus riep uit, ''ALLE dingen zijn mogelijk voor degene die beloften!'' (Handelt!)      ''Ja, de Almachtige zal uw verdediging zijn, en gij zult een overvloed aan zilver hebben!'' (Job. 22:25 King James version)      ''Maar gij ZULT GEDENKEN den Heere, uw God; dat Hij het is, Die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen!'' (Deut. 8:18)       ''Denk er aan dat het een bevel is, ''vergeet al Zijn zegeningen niet!'' – ''God ziet naar u om!'' – ''Maak nu nuttig gebruik van al deze beloften!  Ik geloof voor degenen die werkelijk geven en erop vertrouwen dat God nu op dit moment in voorzienigheid en bestemming een speciale zegen  voor hen heeft!'' – ''O beproef en ziet, of Hij niet de honing in de Rots is!'' – ''Herinner alzo de vrouw die aan Elia de profeet gaf, en God 
voorzag in haar brandstof  en voedsel  zorgen!''  –  ''Het  meel  van de kruik zal  niet  verteerd worden,  en de olie  der  fles  zal  niet  
ontbreken!'' (1 Kon. 17:14) – ''De Heilige Geest drukte mij op het hart om dit te schrijven, want Hij kan en zal niet falen, als u vertrouwt!''                                            In Zijn Overvloedige Liefde,                                                  Neal  Frisby
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