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VOORSPOED EN GODS WIL VOOR U''Dit is een speciaal artikel aangaande voorspoed en Gods wil voor u! Het is niet geschreven om de financiën boven de Heere te  plaatsen, maar het toont de plaats en behoefte ervan in het Evangelie en tot uw voordeel!'' We zien dat Ps. 35:27 zegt,  ''Laat hen 

vrolijk zingen en verblijd zijn; En de Heere verheerlijken; welke plezier heeft in de voorspoed van Zijn dienstknecht.'' ''Voel u nooit schuldig over het voorspoedig willen zijn voor Gods werk! Het zouden juist Gods kinderen moeten zijn die voorspoed hebben en  niet de zondaren, omdat dit u samen met gezondheid, genezing en eeuwig leven beloofd is!'' Het is definitief een gave van God, Pred. 5:18, ''Ook een iegelijk mens, aan denwelken God rijkdom en goederen gegeven heeft, en Hij geeft hem de macht, om daarvan 
te eten, en om zijn deel te nemen, en om zich te verheugen van zijn arbeid, datzelve is een ''gave'' van God.  ''We moeten het juiste motief hebben in het gebruik van de financiën die de Heere geeft, voor goede daden en ondersteuning van het Evangelie! De  Schriften verklaren dat het geld zelf niet slecht is, maar het is de liefde voor het geld (geldgierigheid) dat de wortel van alle soorten van kwaad is!'' (I Tim. 6:10) ''De Heere laat hier financiën zijn zodat het op de juiste manier gebruikt zou worden en tot hulp in Zijn werk!''  Hag. 2:9, ''De Heere bezit  het allemaal,  met inbegrip van de mineralen, kleding en de beesten op duizend bergen! Wij zijn mede-erfgenamen van wat de Heere door het geloof heeft!''''Sommige mensen geven en willen of verwachten niets terug; dit is niet het volgen van Gods patroon, want Hij houdt ervan om te  zien dat het Zijn volk goed gaat, het verheerlijkt Hem! Wanneer de boer zaad plant verwacht hij een oogst, want hij gelooft erin! En  wanneer een Christen zijn geld in Gods grond (werk) plant zouden hij of zij een financiële oogst (zegen) moeten verwachten! Want dit is juist goed in de ogen van God, en het verheerlijkt Zijn beloftes en Woord!'' – In Deut. 8:18, ''Maar gij zult gedenken den Heere, uw 
God, dat Hij het is, Die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen!'' – De verzen 13-17, ''tonen dat Hij zijn volk voorspoed zal geven, maar zij moeten Hem zeker wel de lofprijs geven. Hij waarschuwde Israël om het nooit onbetamelijke te gebruiken voor het vormen van afgoden, beelden en etc.'' – Spr. 3:9-10, ''Vereer de Heere van uw goed, en van de eerstelingen al uwer inkomsten. Zo zullen uw  schuren met overvloed vervuld worden, en uw perskuipen van nieuwe wijn overlopen!'' In dit geval kan wijn ook boordevol nieuwe openbaringen betekenen!'' De Heere is blij wanneer Zijn volk overvloedige zegeningen ontvangt!'' Ps. 89:35, ''God is duidelijk – Ik zal 
Mijn verbond niet ontwijden, en hetgeen uit Mijn lippen gegaan is, zal Ik niet veranderen!''  – ''Kijk wat David gaf, en hoe de Heere hem zegende! I Kron. 29:3-8, ''En daartoe, uit mijn welgevallen tot het huis mijns God, geef ik het bijzonder goud en zilver, 
dat ik heb, tot het huis mijns Gods, daarboven; behalve al wat ik ten huize des heiligdoms bereid heb!'' Vers 4 toont zelfs 3,000 talenten gouds, van het goud van Ofir, en hij gaf veel meer, etc.'' – I Kron. 22:14-16, ''toont dat hij 100,000 talenten goud gaf en het  zilver, het koper en ijzer zonder getal! Sta daarom op en wees doende en de Heere zij met u!'' – ''Het is ongelofelijk hoe de Heere degenen die  geloven  zal  zegenen!  David  geloofde  er  in!''  I  Kron.  29:28,  ''En  hij  David  stierf  in  goede  ouderdom,  vol  van  dagen,  rijkdommen en eer!'' – ''De zegeningen gingen zelfs over op Salomo. – II Kron. 1:15, ''En de koning maakte het zilver en het goud in 
Jeruzalem zo overvloedig als stenen!'' – Vers 12, ''toont dat het Gods plan was om dit te doen! En de plannen zijn voor Zijn kinderen het zelfde! En Ik zal u rijkdom, overvloed en eer geven!'' – ''Maar men moet geloven en oprecht en getrouw aan de Heere en Zijn werk  blijven!'' – ''We gebruiken hier de termen zilver en goud, omdat het in die dagen het huidige betaalmiddel was, (Gen. 23:16). Maar God  zal op die wijze of in de hedendaagse betaalmiddelen zegenen, want Zijn beloftes zijn nog steeds waar, ongeacht wat we moeten gebruiken om te geven!''Lev. Hfdst. 27 geeft meer inzicht aangaande het geven. Vers 30 toont dat de tiende van de Heer is en het is de Heere heilig! Als u zien  wilt hoe groots zij aan de Heere gaven, lees dan Num. 7:13-89. En kijk dan naar wat de Heere een beetje later voor hen deed! – ''Bileam,  die rijkdom wilde ontving niets, want hij wilde het in plaats van Gods wil!'' ''Maar voor het gehoorzaam zijn aan het Woord gaf God Mozes en Israël na de strijd 16,750 sikkelen goud!'' (Num. 31:52-54) – ''Zij offerden het den Heere en brachten het in de tent der  samenkomst, ter gedachtenis voor de kinderen Israël!'' – Ps. 105:37, ''toont Gods goedheid! En Hij voerde hen uit met zilver en goud, 
en er was niet een zwak persoon onder hun stammen! En Hij zal vandaag de dag op onze uitweg hetzelfde voor ons doen, en ons genezing erbij geven!'' ''En Hij heeft ons de wolk en vuur er ook bij gegeven! Vers 39.'' – Er kunnen hier veel meer Schriftgedeeltes aan toegevoegd worden, maar de Heere bewoog over mij om deze uit te printen om Zijn meester plan en veelvuldige wijsheid voor u te  tonen! Het begrijpen van deze beloftes zal in de komende dagen tot een grote hulp zijn. Vergeet niet dat God Zijn kinderen door de  recessie en inflatie heen nog altijd voorspoed zal geven om het Evangelie uit te dragen! Dit is een goede tijd om te werken en aan God te  geven want de tijd is kort. PROFETISCHE VERVULLING – ''De wereld nadert steeds dichter tot de Internationale, politieke, religieuze (handelsmarkt). (Openb. 13:16-18). – Ze bereiden zich voor op het religieus en commercieel nummer en merkteken, hetwelk bij de Wereld Handel betrokken is;  houd het Midden-Oosten ook in de gaten!'' (Zach. 5:8-11) ''De activiteiten van de anti-Christ zullen al inderdaad snel tot een realiteit  worden!'' Gods zegen, liefde en bescherming voor u,Neal Frisby 
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