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DE  OPSTANDING"Dit is een zeer vitale en belangrijke brief waarin de Heilige Geest mij inspireert om over de komende opstanding te schrijven, en om de dingen in het juiste perspectief te plaatsen! Samen met de opname." – "Jezus geeft een aantal wonderbare opstanding beloftes! Maar laat ons  eerst Luk. 7:14-15 in beschouwing nemen, waarin Jezus ons openbaarde dat Hij macht had in de komende opstanding!" – "Ik zeg u, sta op, 
en hij die dood was zat overeind, en begon te spreken!" – "We merken in dit hele vers op, dat het een jonge man was, wat in dit geval  waarschijnlijk aanduidt dat de lichamen in de opstanding tot in een zekere leeftijd terug zullen veranderen! En degenen in de opname zullen  ook tot in hun jongere leeftijd veranderen! En we zullen elkaar nog steeds kennen, zoals we gekend waren!" (I Kor. 13:12) – "Deze verzen openbaren ons de aard van de komende opstandingskracht!" – "Er was alreeds met betrekking tot een aantal van de Oud Testamentische  heiligen  een eerste  vruchten type  opstanding geweest  toen Jezus  stierf  en  weer  verrees!"  (Math.  27:52-53)  –  "Ook zal  er  een Nieuw Testamentische eerste vruchten opstanding komen!" –  Joh. 5:25, "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt en is nu, wanneer de 
doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven!"  Merk de woorden op, en is nu, het lijkt hier precies te passen, het is dichtbij! Merk op, degenen die horen, zullen leven! Het ware zaad van God zal de stem horen, maar het andere  kwade zaad in het graf zal het op die tijd niet horen! Het zelfde met de opname, de 'ware uitverkorenen' zullen de stem horen! – "Jezus stierf  en verrees in een leeftijd van 33 ½ Jaar. Waarschijnlijk toont dit dat de oudere heiligen het oude lichamen niet zullen behouden, maar tot in  een bruisende leeftijd veranderen!" (I Kor. 15:20-54) "Laat de Heilige Geest helpen om dit  nu op de juiste plaats te zetten!" –  "Hand. 24:15,  "Hebbende hoop op God, die zij zelf ook 
verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen." Op het eerste gezicht zou dit ons, er toe kunnen leiden, te geloven dat de onrechtvaardigen op hetzelfde moment als de rechtvaardigen verrezen, maar als we de  Schriften nagaan, vinden we uit dat daar een tijdsverloop is tussen deze twee opstandingen! Dan. 12:1-3 toont het op de zelfde wijze! Maar  Jezus geeft ons de openbaring aangaande de tijdverschillen met betrekking tot de oordelen en beloningen! – "De eerste opstanding en  opname van de heiligen is duizend jaar eerder dan het Witte Troon Oordeel!" (Openb. 20:5-6) "Laten we bij het begin van elke fase beginnen!" – I Thess. 4:16, "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, 
en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan!" – "En daarna wij, die  
levend zijn zullen opgenomen worden om de Heere in de lucht te ontmoeten!" Openb. 4:1-3, "is hier een voorafschaduwing van!" Ook is de opname te vinden in Math. 25:4-6, 10. "Bij de middernachtsroep gaan wij uit om Hem te ontmoeten!" – "Ook is hier nu een zeer speciale groep in het binnenste van Gods hart bij betrokken! Deze zijn van een specifieke orde als eerste onder de overwinnaars!" Openb. 14:1-5, "Er  zullen naast deze belangrijke klasse van gelovigen zeker ook anderen in de hemel zijn!" "Neem nu in overweging dat er in de eerste opstanding zoals we dat noemen een Verdrukking oogst is die later komt, maar nog als eerste  opstanding beschouwd wordt (Openb. 7:14-15). Ook zijn de twee getuigen die opgenomen worden symbolisch voor nog meerderen die ook  opgenomen zullen worden! (Openb. 11:9-12) Lees vers 12. Dit is allemaal nog steeds de eerste opstanding!" – (Openb. 20:4, laatste deel van  het vers.) Vers 5 openbaart dat de rest van de doden niet weder levend werden totdat de duizend jaren beëindigd zijn! Tevoren is de Eerste  Opstanding!  De  duizend jaren tussen de  Eerste  en  Tweede Opstanding is  het  Millennium,  en ook zelfs  dan,  zullen  een aantal  van de  Millennium heiligen die op een hoge leeftijd sterven nog steeds onder de zegen van de Eerste Opstanding beschouwd worden. – (Lees Jes.  65:20-21) "Maar zoals we zien zal het kwade zaad van die duizend jarige periode, die ongehoorzaam zijn, voor de Grote Witte Troon Oordeel moeten komen te staan! En nu zullen al degenen van alle tijdperken die goddeloosheid hebben bedreven (of het kwade zaad) tezamen verrezen worden om voor de Grote Witte Troon te staan!" (Openb. 20:11-15) "En dit is belangrijk om niet te vergeten." – "Dit is de tweede dood, vers  14. En vers 6 toont al de anderen hiervoor, die onder de eerste opstanding komen; over deze heeft de tweede dood of opstanding geen  macht! Zorg ervoor dat u uw hart toebereid om in die Eerste Opstanding te zijn!" – "We zouden kunnen toevoegen dat het kwade zaad  gedurende  het  Millennium in  Zach.  14:16-18  te  vinden  is.  –  Openb.  20:7-9  geeft  absoluut  het  oordeel  over  het  rebelse  zaad  uit  het  Millennium weer!" (Lees het) 

"Ik realiseer mij dat dit slechts een klein gedeelte van het gehele onderwerp is, maar de Heilige Geest zal u na het lezen van een  
aantal brieven wijsheid geven! Dit was met Gods hulp naar het beste van mijn kunnen gedaan en ik vertrouw er op dat u er nu een  
beter beeld van hebt en dat het uw geloof zal opheffen, want Zijn beloftes zijn echt waar!" In Gods liefde, rijkdom en glorie,Neal Frisby
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