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In het nieuws wordt het steeds duidelijker dat het twee partijen systeem op rand van instorting staat. Een ander nieuws zegt, paus  
Franciscus  is  iemand  om aangaande  komende  belangrijke  gebeurtenissen  in  de  gaten  te  houden.  In  een  persbericht  zei  hij  dat  er  
slechts één religie voor iedereen zou moeten zijn. Kan de ruiter op het witte paard met dit alles te maken hebben, die de mensen van de  
aarde bedriegen zou? (Openbaring 6:2) Nu naar een meer verwoestend onderwerp. De toegenomen extreme weersomstandigheden. De 
aarde schudt. Wetenschappers zeggen dat de San Andreas breuklijn in Californië aan de rand staat van een verwoestende aardbeving. – En  
nu een bemoedigende brief uit de bibliotheek van Neal Frisby.

''De wereld betreedt een stadium waarin ze al hun problemen niet meer zullen kunnen bedekken. Deze aarde is erg gevaarlijk; de tijden 
zijn  onzeker  voor  haar  leiders!  –  De  naties  staan perplex!  Dus zullen ze  op een gegeven moment  de verkeerde keuze omtrent  het  
leiderschap maken, simpelweg omdat ze niet weten wat de toekomst inhoudt! . . . Maar wij, die de Heere hebben en liefhebben, weten 
wat er in het verschiet is! En Hij zal ons zeker door alle beroering, onzekerheid of problemen heen leiden!'' 

''In deze speciale brief zullen we het geloof opbouwen en voor ieder facet van uw leven bemoediging geven! Alhoewel Zijn kinderen 
getest worden, terwijl ze hun geloof bewijzen, worden zij alzo beloond! – De Heere is vriendelijk voor degenen die standvastig zijn en in  
Zijn Woord geloven. En Hij is vol van bewogenheid!''  Ps. 103:8, 11 ''Barmhartig en genadig is de Heere, lankmoedig en groot van  
goedertierenheid. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degene, die Hem vrezen!'' - Indien  
Zijn kinderen een fout maken, dan is Hij behulpzaam en genadevol om te vergeven! – Micha 7:18, ''Wie is een God gelijk Gij, Die de 
ongerechtigheid vergeeft . . . omdat Hij lust heeft aan goedertierenheid!''  – Indien de Satan u aangaande iets wat u gezegd hebt 
probeert  te veroordelen,  of  aangaande iets  dat  niet  aangenaam is geweest  in de ogen van de Heere,  men zou gewoon simpel  Gods  
vergeving moeten accepteren en de Heere zal u helpen om krachtiger te groeien! . . . En uw geloof zal toenemen, en u uit iedere problemen 
waar u mee geconfronteerd bent wegtrekken! Wanneer mensen dat doen, zien we geweldige wonderen plaatsvinden! – ''De Heere Jezus 
heeft nog nooit een oprecht hart dat Hem liefheeft in de steek gelaten! En Hij zal degenen die van Zijn Woord houden en Zijn  
komst verwachten nooit in de steek laten!'' 

''Hij is een God van mirakelen en wonderen!'' Zoals de Bijbel zegt, ''Er is niets te moeilijk voor de Heere om voor een ieder individueel  
te doen!'' – In feite, zei Jezus, ''Alle dingen zijn mogelijk voor degenen die handelen op hun geloof en Zijn beloftes!'' En des te meer u uw  
geloof in sterke vastberadenheid in praktijk brengt, en ongeacht wat de duivel of negatieve machten u vertellen, uw geloof zal absoluut  
groeien! – Uw zult vrijmoediger en zekerder van u zelf worden!   

Er rust een krachtige zalving op deze speciale brief, en het zal uw vertrouwen in Zijn beloftes in de tijd van nood doen toenemen! Als u  
deze brief en Zijn beloftes liefhebt, dan weet u dat u een kind van de Heere bent! En Hij heeft beloofd om ons in deze laatste dagen te  
leiden. Hij zal niet falen, maar Hij zal u er zeker doorheen helpen, en de gehele weg met u blijven staan. Jezus is uw schild, uw vriend en 
uw Redder! Deze natie en de mensen ervan zullen met vele dingen geconfronteerd worden, maar de beloftes van God zijn zeker, en  
Hij zal degenen die Hem niet vergeten zijn en degenen die in Zijn oogstwerk meehelpen niet vergeten!'' 

''Laten we al Zijn weldaden niet vergeten. De Heere heeft beloofd om genezing te geven en goddelijke gezondheid; zelfs om het oude  
lichaam te vernieuwen, en het naar een lang leven uit te breiden!'' (Lees Ps. 103:2-5) ''Zoals we in deze volgende Schriftgedeeltes zien zegt  
de Heere, heb geen zorgen aangaande de dingen die u nodig hebt, accepteer gewoon Zijn beloftes doormiddel van geloof, Hij zal u in al  
hetgene wat u ook maar nodig hebt voorzien! – De Heere zegt dat Hij de vogels in de lucht voedt. En de lelies op het veld, zij groeien  
maar arbeiden niet. En de Heere zegt, zijt gij niet veel beter dan deze?'' (Lees Math. 6:26-33) – ''Hij zorgt voor u en zal u dagelijks 
voorzien, en veilig door iedere situatie heen leiden!'' – Jezus zeide, ''Vrees en zorgen zullen geen enkel probleem kunnen oplossen noch 
veranderen; en om u niet te laten verontrusten door de toekomst. Maar aan de andere kant zegt Hij dat het geloof de dingen voor u zal  
veranderen, en u inzicht zal geven!'' (Math. 6:34, en lees de verzen. 27-28) 

Betreffende genezing en wonderen zeide Jezus tot de Kananese vrouw, ''O vrouw! groot is uw geloof: u geschiede, gelijk gij wilt!''  
(Math. 15:28) Onbegrensde kracht! Tot de melaatse, ''Sta op, en ga heen: uw geloof heeft u behouden.'' (Luk. 17:19) – ''U hebt het zaad 
van geloof in u. Maak het los!'' – Tot de vrouw die een zondares was, zei Jezus, ''Uw geloof heeft u behouden; ga in vrede!'' (Luk. 7:50) –  
En Jezus zeide tot den hoofdman, ''Ga heen; en u geschiede: gelijk gij geloofd hebt!'' (Math. 8:13) – Op een andere plaats, zei Hij, 
''Dochter, weest getroost, uw geloof heeft u behouden!'' – Tot Jairus, wiens dochter gestorven was, zei Hij, ''Vrees niet, geloof alleen, en zij  
zal behouden worden!'' (Luk. 8:50) ''En dat is nou precies wat er gebeurde. Prijs Hem!'' (Einde citaat). Dit was een prachtige brief voor  
geloof en bemoediging.

Deze maand bied ik een Speciale Schrijven aan "The Ending Of The Church-age", evenals een DVD genaamd "Gods Compassion  
Never  Changes."  Terwijl  het  gemeentetijdperk  eindigt  moeten  we  voordat  de  tijd  opraakt  deze  belangrijke  boodschap  uitbrengen.  
Aangezien we het zomers zendingswerk ingaan zal uw hulp gewaardeerd worden en meer dan ooit nodig zijn. Jezus zal u  in de komende 
tijd voorspoed geven, zegenen en leiden. 

   Uw Broeder in Christus, 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie                    Een Nieuwe DVD uitgave: “God’s Compassion Never Change”     
“Scroll # 79 – Future Events and Abomination”                         Ook beschikbaar: “Marvelous Promises”                              
“Holy Spirit Dimensions”    ($20.00 donatie per stuk)        
“God is Love – Divine”                                               Postbus 71
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