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Dierbare  Oogst  Partner,    De Heere leidde mij naar deze brief die broeder Frisby in maart van 1977 schreef. Zo vele mensen vragen in hun gebedsverzoeken of de Heere  hen wil helpen en zegenen in hun financiën. Deze brief die broeder Frisby schreef zal u werkelijk inspireren en de beloftes van onze Heere Jezus  voor de Uitverkorenen bevestigen. En nu de brief van Neal Frisby.    "De Heilige Geest bewoog over mij om een brief te maken die bovennatuurlijke voorziening bevestigd! Het betreft Gods definitieve beloftes  van  voorspoed  en  genezing  voor  Zijn  kinderen!  De  Heere  Jezus  wil  het  aller  beste  voor  u  en  al  mijn  partners!  We  zullen  sommige  Schriftgedeeltes aangaande geloof noteren nadat we dit eerste gedeelte hebben behandeld. De zegeningen van Jezus zijn net zo echt als de lucht  die u inademt! – U zult in en uit moeten ademen voor een complete verlichting en voordeel!  Als u niet in en uit ademt zult u in een paar 
momenten sterven; u zult dus vermogen en voorspoed in moeten nemen, en u zou het weer opnieuw uit moeten geven want anders  
zullen uw zegeningen van voorspoed uitsterven!  – Er moet  een constante  werking zijn  van ontvangen en geven!  Net  zoals  het  in  en uitademen beiden tezamen werken, gevende leven en zegeningen! Doe uw deel en verwacht, en het zal net zoals u in en uit ademt een realiteit  zijn! – De Heere Jezus, zal naar Zijn rijkdom in heerlijkheid, in al uw noden voorzien! (Phil. 4:19) Het is net als ademen en net zo gemakkelijk als  het Schriftgedeelte, Luk 12:24-32,  aangaande de raven en de leliën! Waarin Jezus zegt, zie hoe de leliën groeien; zij arbeiden niet, en spinnen  niet, en ook Salomo is in al zijn heerlijkheid niet als een van deze bekleed geweest. Hoeveel te meer zal Hij u bekleden! Vers 31, "Zoekt eerst 
het koninkrijk Gods en al deze dingen zullen u toegeworpen worden." En het zegt alzo, "Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke!" Zie, evenals met de lelie staat Jezus met u! Het zegt om geloof te hebben! Joh. 14:14, "Indien gij in Mijn naam iets vraagt, Ik zal het doen!" – Het doet  er niet toe in welke conditie uw lichaam en financiën zijn, de Heere zal het nu verdubbelen als u gelooft! Job was in een zeer ernstige toestand  en toch verdubbelde de Heere aan hem meer dan hij ooit tevoren had! (Job 42:10) – In Job 38:31 "openbaarde de Heere aan Job in vergelijking  tot de hemelen dat de Heere een zegen zou kunnen binden of een zegen zou kunnen ontbinden! In het gesprek aangaande het binden van de  liefelijkheden der Pleïaden, of de strengen des Orions ontbinden? Dit was een voorbeeld, en als het nodig is zal God al hetgene doen om Zijn  zegeningen voort te brengen! –  In Math. 18:18 gaat het verder door te zeggen, "Al wat gij op de aarde binden zult, zal in den hemel 
gebonden wezen; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden wezen!" Amen! Het toont ons dat God een zegen kan binden of ontbinden; maar Hij zou veel liever een zegen willen ontbinden dan binden! Luk. 6:38, "Geef, en u zal gegeven worden! Het 
gaat verder door te zeggen, met een grote, geschudde en overlopende maat! Plant uw zaad, verwacht het gehele jaar een oogst!" 2 Kor.  
9:6, "Hij die rijkelijk zaait zal alzo rijkelijk oogsten!" – Spreuken. 3:9-10, vereer den Heere van uw goed, zo zullen uw schuren met  
overvloed vervuld worden!"     "De Heere wil Zijn kinderen werkelijk voorspoed geven zodat het Evangelie over de gehele aarde verspreid wordt! U, lieve partner zou niet in  staat kunnen zijn om zelf te gaan, maar als we tezamen werken kunt u doormiddel van mijn literatuur betrokken zijn in het uitzenden van de  Evangelie boodschap en zodoende hier en in de hemel een profeten beloning van zegeningen ontvangen!" (Math. 10:41-42) En dit ging maar  over het geven van een beker met koud water, en wat zal God door het geven van uw vermogen voor u doen! In Deut. 8:18, "Gij zult gedenken 
den Heere, uw God, dat Hij het is, Die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen!" In Prediker. 5:17 zegt de Heere dat het goed voor  
iemand is om te genieten van het goede, van al zijn arbeid, dien hij gearbeid heeft onder de zon, gedurende het getal der dagen zijns  
levens! In vers 18 zegt het "Want God heeft hem rijkdom en goederen gegeven, datzelve is een gave van God."  En het is Gods wil om voorspoed te geven aan degenen die in het Evangelie helpen! 1 Kronieken. 29:28 openbaart dat David zat was van dagen, rijkdom en eer! – O  wat heeft de Heere toch een zegen voor degenen die standvastig en trouw zijn!     "De Schriften staan vol met beloftes van voorspoed voor degenen die Zijn werk ondersteunen." Ps. 105:37, "Hij voerde hen uit met zilver 
en goud, en er was niet één zwak persoon onder hun stammen." Vers 41 vermeldt, Hij opende de rots en de zegen kwam voort!" Zie zegt de 
Heere lees Spreuken 11:25, De vrijgevige ziel zal vet gemaakt worden, wie laaft, zal ook zelf gelaafd worden!"  Het helpen voort te zenden van het goede nieuws van de boodschap is het leven van vervulling van vreugde! Jezus zal een weg voor u banen om het te doen! Joh. 16:23, "Wat u te dien dage ook maar zult vragen, zal Hij u geven! "Lees Joz. 1:7 (King James). "Dat gij voorspoedig zult zijn, waar gij ook maar  zult gaan!" – Ps. 1:3, "En al wat hij doet zal wel gelukken!" Deut. 28:12, "En de Heere zal u opendoen Zijn goeden schat!" Als u de uwe voor Hem  opent, zal Hij de Zijne voor u openen! Math. 7:7, "Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden!" – Geloof Zijn profeten, zo zult  
gij voorspoedig zijn. (2 Kron 20:20)  "De Heere zal niet veranderen wat Hij gesproken heeft!" (Ps. 89:34) – Dit is het uur voor Jezus om  degenen die in het oogst werk helpen te zegenen. Hij heeft een rijke oogst beloofd! (Jak. 5:7 – Mark. 4:20) – "Sommigen dertigvoud, sommigen  zestig en sommigen honderdvoud." Lees ook vers 29. De genezing en voorspoed zegeningen behoren u toe! HANDEL! – "Zie zegt de Heere Jezus,  laat ons met dit Schriftgedeelte concluderen, 3 Joh. 1:2 "Geliefde, boven alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel 
welvaart!" Dus laat ons tezamen samenstemmen voor Zijn Zegen! (Math. 18:19). EINDE van de BRIEF.     Aan al degenen die schrijven zenden we een boek genaamd “The Ruby of God’s Wisdom.” – Uw ondersteuning voor deze bediening, zal helpen  om het Evangelie naar alle naties te zenden. Als u geeft zal God u werkelijk zegenen. (Mal. 3:10). Zendt uw gebeds verzoeken. Jezus houdt van u en behoede u, Gerald Frisby  

                   www.NealFrisby.nl                                                                                                              Neal Frisby Hoofdsteen Partners © – zendbrief april-2006

  Neal Frisby Hoofdsteen Partners 

http://Www.nealfrisby.nl/

