
             
JEZUS ZEI DAT ALLE DINGEN MOGELIJK ZIJN – MARK. 9:23 

Laten we in dit speciaal schrijven een beetje praten aangaande de opbouw van uw geloof; genezing en wonderen voor u; een gave van 
God!" Door aanvaarding is dit allemaal het uwe!'' – ''Zoals Jezus zei; Alle dingen zijn mogelijk voor de gelovige!'' 

''Zijn barmhartigheid en goddelijke liefde voor u, is groter dan ooit tevoren!'' – Ongeacht wat de Satan of de confrontaties van het vlees  
u zeggen, ''Jezus is uw voortdurende bescherming in de tijd van problemen; en zal al uw ongerechtigheden vergeven en al uw ziektes  
genezen!'' – Zoals David bevestigde wat Jezus vandaag de dag voor ons zou doen. Vergeet niet dat dit uw voordelen allemaal zijn. Psalm 
103:1-5, ''Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heilige Naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van  
Zijn voordelen (weldaden); die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest; Die uw leven verlost van het 
verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden; Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt 
als een arends.''

Op een keer bevrijdde en genas de Heere een gehele natie, en voorzag in al hun behoeften! – Ps. 105:37, ''Hij voerde hen uit met 
zilver en goud: en er was niet een zwak persoon onder hun stammen.'' – En Hij voerde Zijn volk uit met vrolijkheid, en Zijn  
uitverkorenen met blijdschap! (vers 43) – ''Dus, hoe dichter we bij de opname in de buurt komen, hoe meer Hij voor u, mijn partners 
zal doen, terwijl we dat wonderbare moment van Zijn terugkeer naderen!'' Door Zijn striemen zijt gij genezen. (Jes. 53:5) – ''Wat betreft  
het einde van dit laatste gemeente tijdperk, zijn we in het laatste uur! De deur is zich aan het sluiten. – De middernacht roep gaat in ons  
midden definitief uit! Laat ons de overwinning uitroepen!'' 

En we zien dat de Heere niet alleen zal genezen en vele wonderen voor u zal doen, maar zal ook in de noden van Zijn mensen voorzien,  
omdat de tijd kort is en de oogst zal een snel kort werk zijn! – Hier zijn sommige Bijbelse beloftes voor u! – Mark 9:23, Alle dingen zijn 
mogelijk dengene die gelooft, en handelt op Zijn Woord!  – Math. 7:7, ''Vraag, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; 
klopt, en u zal opengedaan worden.'' – Jezus zei, ''Spreek het Woord alleen!'' – In bepaalde gevallen kunt u daadwerkelijk alleen het 
Woord spreken, en uw verzoek zal gegeven worden! – Op een keer voedde Jezus op miraculeuze wijze 4.000 mensen. (Math. 15:32-38) –  
Op een andere keer voedde Hij 5,000 mannen, behalve de vrouwen en kinderen. (Math. 14:15-21) – Dus ongeacht de conditie of 
tijden zal het voor Hem gemakkelijk zijn om in uw of enige van mijn partners familieleden de behoeften te voorzien! – Spreuken. 3:10,  
''Zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden!'' – Luk. 6:38, ''en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde 
en overlopende maat!'' Herinner alzo dat Jezus de Israëlieten (alle 2 miljoen) in de wildernis elke dag met manna uit de hemel  
voedde. (Ex. 16:4-15) – ''Groot is onze God!'' Hij zei, Ik zal herstellen! (Joel 2:25) – Hij zal het herstel, dat Hij Zijn volk in ons Gemeente  
Tijdperk belooft heeft, niet vergeten! 

''Binnenkort zal deze planeet door een aantal catastrofale veranderingen heen gaan, welke duizenden jaren niet gezien zijn!'' Het lijkt  
wel op de dagen zoals gedurende deze Schriftgedeelte Gen. 10:25, waarin het zegt, dat gedurende de dagen van Peleg; de aarde verdeeld  
was. – Klaarblijkelijk overstromingen, aardbevingen en etc. Er staan ons binnenkort een aantal catastrofale veranderingen te wachten!  
''De oogst  tijd  zal  binnenkort  eindigen en Jezus  zal  Zijn  kinderen opwaarts  nemen!''  –  ''Jezus  zei  dat  de  wijzen het  zullen 
verstaan!'' Zonder twijfel is het begin van deze Schriftgedeeltes niet ver weg. (Openb. 6:12-14 – Jes. 24:1)  

                                                                                                                                     

Maar die den Heere verwachten,  
zullen  de  kracht  vernieuwen;  
zij zullen opvaren met vleugelen, 
gelijk de arenden; zij zullen lopen,  
en niet moede worden; zij zullen 
wandelen,  en  niet  mat  worden.
Jes. 40:31 

In Zijn Overvloedige Liefde,

              Neal  Frisby
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