
AAN HET EINDE ZAL HET SPREKENLaat uw geloof hoger en hoger komen. En als u luistert, dan zal De Heere waarschijnlijk bepaalde dingen aan u openbaren. We zullen dingen moeten verwachten, en opmerkzaam met betrekking  tot deze decade moeten zijn. Nu, een ieder van u persoonlijk,  is met een Goddelijke doelstelling geboren. En er is  niemand die hier aan zal  kunnen ontkomen, wanneer u door de Goddelijke Voorzienigheid voor Hem zult  staan! En Hij  zal individueel tot mensen op de aarde gaan komen, en Hij zal Zijn Volk als nooit tevoren bezoeken. En Mozes wist ook dat De Heere hem op een bepaalde tijd geroepen had om het volk Israel te bevrijden, Hij wist dat! En hij  probeerde de dingen door zijn eigen handen te verrichten; hij probeerde het zelf te doen, en door zijn eigenmachtig optreden werd er toen een mens gedood. En zo is het vandaag ook; soms proberen de mensen voor de Heere uit te lopen. Velen zijn er voor Zijn laatste werk, wat we nu hebben, voor uitgelopen. We hebben reeds een vroege opwekkingsregen gehad. Deze heeft in de eerste maand, de eerste 30 jaren, plaatsgevonden  (Joel   2:23) .  Tussen deze periode is een tijd van 10 jaar tevoorschijn gekomen. En ik zie er naar uit dat er iets geweldigs van De Heere zal gaan komen. Misschien kan ik dit hier vanavond nader verklaren. Dit staat in  Joel vermeld.  Want als de vroege en de late regen in die 30 jarige periode was neergekomen, (van  1947 - 1977) hetwelk als 30 dagen 
wordt  weer  gegeven;  een  jaar  voor  een  dag,  en  dat  een  maand  lang!  Hij  zei,  dat  deze  regen  in  de  eerste  maand  zou  komen!  En 
klaarblijkelijk  begint  er  al  een gedeelte  van de  late  regen te vallen,  maar  op dit  moment  is  dat  nog niet  alles.  Maar als  individuele uitverkorenen zijnde, Hij zal Zijn volk bezoeken, en dat voordat deze decade ( 10 jaar)  voorbij zal zijn! Dit geloof ik daadwerkelijk. En daarom; "Dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen!"  Hab. 2:3. De Bijbel zegt, dat het zal spreken of tevoorschijn komen! Hand. 7:30. En toen er veertig jaren voorbijgegaan waren , verscheen hem in de woestijn van de berg Sinai een engel in de vlam van een brandende braamstruik En toen Mozes dit zag, ziet u ,  hij was op de Heere vooruitgelopen, en er verstreken 40 jaren! Zover was hij op de dingen van de Heere vooruit. Nu, u herinnert zich toen de laatste opwekking begon; dat de mensen toen op de dingen van de Heere vooruit waren gelopen. In de 50'er jaren zeiden ze reeds dat we in de grote late regen van  de Heere terecht waren gekomen. En ze zeiden; "Dit is alles wat er is, en het zal spoedig voorbij zijn!"  En zij hebben toen voorzegd wanneer het ongeveer voorbij zou zijn. Ze gaven in dit opzicht geen bepaalde dag, en dat is op zichzelf okay! Maar de manier waarop ze deze dingen naar voren brachten, kwam niet met de Schriften overeen. En nu zien we, dat dit tijdperk verder is gevorderd. Zij waren op de dingen vooruit gelopen! Met betrekking tot een grote opwekking, hadden ze het bij het juiste einde; er was een uitgieting op komst. En zoals ik  reeds gezegd heb, waren ze niet vals, maar ze deelden deze dingen aan de mensen mede, omdat ze dit graag wilde ontvangen. En ze verlangde er zo begerig naar, zodat ze het zelfs konden proeven. En deze personen zijn vandaag aan de dag teruggevallen. En ze zoeken niet langer naar deze dingen! Maar er is een wachttijd. En de Heere heeft aangaande deze tijd gewaarschuwd, waarin de mensen als het ware in slaap zouden vallen! Deze dingen waren van de Heere afkomstig; en wel als een test. In dit opzicht heeft Hij, de bokken van de schapen gescheiden. Ziet u, Hij heeft bepaalde manieren waarop Hij Zijn zaak aantoont. Zij die eerst om deze dingen riepen, vallen nu af.  Maar sommige van de anderen die op de Heere aan het wachten waren; zij blijven nog steeds op de Heere vertrouwen. En dit zijn degenen aan wie God een uitgieting zal geven! Dat zijn zij, die zich aan het Woord van God hebben vast gehouden! Kunt u prijs de Heere zeggen? Nu, Mozes was op de Heere vooruitgelopen, en in dit opzicht moest hij 40 jaren blijven wachten. Er zijn nu meer dan 30 jaren verstreken sinds de Joden naar hun land zijn teruggekeerd. Ongeveer omstreeks 1946  zijn ze in grote groepen teruggekeerd. En in 1948 zijn ze tot een Natie geworden. Toen braken er over de gehele wereld opwekkingen uit. In 1901-1902 heeft er een grote  opwekking plaatsgevonden!  Dit  was een soort  Pinkster-uitgieting,  die overal  op kwam. Maar de opwekking met  de  grote  gaven, waardoor de mensen bevrijd werden, kwam omstreeks 1947-1948 naar voren. En vanaf die tijd, zijn er nu reeds meer dan 30 jaren verstreken, en de late regen is nog steeds niet met de vroege regen tezamen gekomen. We zijn nu aan het einde van deze dingen terecht gekomen; maar aan het einde zal het spreken! Elk Woord  dat God gesproken heeft, zal tevoorschijn komen. "Maar toen er veertig jaren voorbijgegaan waren, verscheen hem in de woestijn van de berg Sinai, een Engel in de vlam van een brandende braamstruik" -  Dit was de Blinkende Morgenster! In Openb. 22:16 staat vermeld, dat Hij de wortel en het geslacht van David is; de Blinkende Morgenster! Vers 3, "En toen Mozes dit zag, verwonderde hij zich over het  gezicht, en toen hij er heenging om het te onderzoeken, kwam de Stem des Heeren tot hem!" Hij sprak vanuit dat vuur! David zei; "De Stem des  Heeren verdeelde de vlammen!"  (Ps. 29:7)  En bij Mozes gebeurde in dit opzicht hetzelfde! -  "Ik ben de God uwer vaderen, de God van Abraham en Izaäk en Jacob!" Nu, Hij stelde Mozes rechtstreeks op zijn gemak; want hij wist dat dit daadwerkelijk dienstknechten van God waren. En toen de Heere deze namen noemde, begon hij van schrik te beven! En toen wist hij, dat God over hem was gekomen. En de Heere zei;  "doe uw schoeisel van uw voeten,"  want de Heere wilde dat Mozes deze macht zou respecteren. -  "Doe uw schoeisel van uw voeten, want de plaats waar gij staat is heilige grond!" De Heere was daar op een speciale manier nedergedaald. En we weten niet wat er rondom deze plaats allemaal aanwezig was; Cherubs of wat dan ook Maar hoe dan ook, er was daar iets aanwezig, wat Mozes zelfs niet kon zien. We weten niet hoeveel engelen daar aanwezig waren, maar het was Heilige grond, en dat was met betrekking tot de plaats waar hij stond. Vers  7. En de Heere zeide; Ik heb zeer wel gezien de verdrukking Mijns volks, hetwelk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord, vanwege hun drijvers; en kom hier, laat Ik u naar Egypte zenden!  "Deze Mozes, die  zij verloochend hadden door te zeggen: wie heeft u tot overste en rechter gesteld"  Nu was hij er aan toe om terug te keren als een overste (heerser) en rechter! Deze heeft God als een overste en bevrijder gezonden, met de macht van de Engel, die hem in de brandende  braamstruik verschenen was. Nu, in Handelingen werd de Joden meegedeeld wat daar had plaatsgevonden. Hier werd duidelijk gemaakt dat de Heere Jezus Christus bij deze dingen betrokken was. Hand. 7 : 37. "Deze is de Mozes, die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken uit  uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen. Hij zei in dit opzicht dat Jezus zou komen! En daarom is het dat de grond daar heilig was! En 
naar Hem zult gij horen! Deze was het, die in de vergadering in de woestijn met de Engel was, en die tot hem sprak op de Sinai; en met  
onze vaderen; en hij ontving levende woorden, om aan u te geven!  Stéfanus sprak tot hen aangaande deze dingen! Ik heb deze dingen, met betrekking tot de Engel naar voren gebracht, omdat er in dit opzicht 40 jaren voorbij waren gegaan. En toen ging God voorwaarts om te bevrijden. En sinds deze grote Pinkster- uitgieting heeft plaatsgevonden, die na het jaar 1900 verscheen, waren er ongeveer 40 jaren voorbijgegaan. En nu komen we tot de ontdekking, dat er meer dan 30 jaren voorbij zijn gegaan. En we zijn er nu aan toe, om de late regen te ontvangen. In die eerste  maand is de vroege regen gekomen, en de afval is daar ergens tussen in gelegen;  dat is wat de Bijbel vermeld. Ergens voordat deze 40 jarige periode  zal eindigen; en het begin daarvan staat in verband met de terugkeer van de Israëlieten, en voordat deze dingen in de 80'er jaren beëindigd zullen worden, omstreeks 1986 - 1988, zullen er dramatische en krachtige gebeurtenissen plaatsvinden. Omstreeks die tijd, of reeds voor die tijd, zal er een krachtig werk op de aarde plaatsvinden. We kunnen geweldige dingen van de Heere verwachten. Nu, tussen de vroege en de late regen, is een 
wachttijd gelegen. En voor het geval, dat u dit  niet  wist,  krijgen we nu met openbaring te maken. En nu in deze tijd,  komt de afval  
tevoorschijn. En de Heere staat deze afval toe, omdat Hij deze die afvallen niet wil hebben. Hij wil ze uit de weg hebben, want Hij wil met 
die vlam tevoorschijn komen. Want Hij  zal tot de wijze maagden en de Bruid komen. En vanwege de wachttijd of  vertraging,  vielen de maagden in slaap, en de rest viel af, ziet u?  Het grootste deel van God's volk, is geestelijk in slaap gevallen! Maar laten wij de woorden van deze gelijkenis niet vergeten. "En midden in de nacht klonk een geroep."  (Math. 25:6 )  En Mozes werd gezonden, en toen klonk er te middernacht een 
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geroep; en zij werden uitgeleid. En we zijn dichtbij deze middernachts- roep terecht gekomen. En hetzelfde is met betrekking tot de Israëlieten gebeurd; en er staat vermeld dat er 40 jaren waren voorbijgegaan. "En midden in de nacht klonk een geroep: De Bruidegom, zie, gaat uit Hem tegemoet!" En de Bijbel vermeld, dat het een werk is, dat de Heere snel zal verrichten. En deze gelijkenis maakt ons duidelijk, dat er een tijd voor het  gereed maken der lampen was; en zo was het ook met de Israëlieten, want ze kregen niet veel tijd om te vertrekken; en dat te middernacht. Er zal een tijd zijn voor het in orde maken van de lampen; en dat betekent dat er een korte periode  van opwekking zal zijn, hetwelk op de komst van de Bruidegom zal uitlopen. En er zal een kort en snel en krachtig werk plaatsvinden! En gedurende deze tijd zal God herstellen. Deze dingen zullen tijdens de tijd van het gereedmaken der lampen gaan geschieden. "En die gereed waren gingen met Hem de bruilofszaal binnen," de deur zal dan gesloten worden! Deze geschiedenis staat in Math. 25:1 -14. Nu, nadat deze jaren voorbijgegaan waren, verscheen de Vlam. En Hij is nu ook gereed om iets  te  gaan doen!  Nu,  God's  volk moet  zich gereed maken,  want  het  is  nu de tijd  om de lampen in orde te maken.  En door het 
gehoorzamen van Zijn Woord, en door acht te geven op Zijn waarschuwingen, en door uw hart tot de Heere Jezus op te heffen, zal Hij 
vanuit de hemel horen. Nu, geef acht! Hij is gereed om onder Zijn uitverkorenen te gaan werken; en Hij zal persoonlijk werken; en ik kan veel prediken, want Hij heeft tegen mij gezegd, dat ik het geloof van de mensen moet opbouwen, wonderen werken, en de Openbaring onthullen. En Hij zal mij deze dingen tonen, en met mij zijn! Het gaat er om dat ik uw geloof krachtig en sterk zal opbouwen, en dat tot de dag waarop Hij begint te spreken. En wanneer Hij dit persoonlijk zal doen, dan zal dit gelijk vurige tongen zijn. Hij zal Zijn Volk exact op de juiste plaats brengen En dit zal  anders geschieden dan mensen kunnen bewerken; hoewel ze bij deze dingen betrokken zullen zijn. Maar Hij zal deze dingen brengen. Hij zal met een persoonlijke aanraking komen. Nu, u herinnert zich dat Mozes de dingen eerst zelf wilde doen, en hij was de tijd ver vooruit, hij wist dat God gesproken had, en  dat hij dat volk zou bevrijden. Maar het was God's tijd nog niet. Hij handelde daar in dat opzicht te vroeg. En nu zien we, wanneer het de tijd voor de Heere is, om te werken, dat Zijn Persoonlijke hand daarbij betrokken is; en Hij daalde rechtstreeks neder en sprak doormiddel van een Stem vanuit de Vlam. Hij had hier een Persoonlijke reden voor! En aan het einde van dit tijdperk, tussen de stilstand of tijdelijke stilte 
en de wachttijd, zal Zijn Persoonlijke Hand bij de dingen betrokken zijn, zoals dat nog nooit eerder is gebeurd. We hebben deze dingen tot nog toe nog niet gezien. Het zal zo zijn, zoals Zijn Persoonlijke Hand ook met De Messias is geweest; en De Hand  Des Heeren kwam tot Israël, en De Messias verscheen voor hen. Daar was de Vlam, en Hij was daar om alle ongerechtigheid te verzengen en weg te doen, en om de weg recht te maken,  en om tot de mensen te spreken, en om aan de mensen het Woord van God te openbaren, de Waarachtige Messias! En zodoende kwam God's Persoonlijke Hand neer en raakte de dingen aan. En de opwekking brak uit, en dat was een van de grootste opwekkingen die we ooit gezien hebben.  En daarna raakte Hij de apostelen opnieuw aan, en Pinksteren werd uitgegoten. En zelfs de apostel Paulus kwam tevoorschijn. Maar tenopzichte van de eindtijd zal Zijn aanraking als nooit tevoren zijn. Ik geloof zelfs niet, dat de Israëlieten, die uit Egypte kwamen, en dat onder de Vuurkolom en de  Wolk en het manna dat uit de hemel kwam, ooit vergeleken zal kunnen worden met de Persoonlijke aanraking die Hij de uitverkoren "lady" de Bruid, zal geven. Niets zal hier  mee vergeleken kunnen worden. Zijn Hand zal daar Persoonlijk aanwezig zijn, en wel zoals deze in 6.000 jaren niet  aanwezig is geweest. En ik wil daar in de buurt zijn, om deze dingen te zien! Men heeft deze dingen nog niet gezien. Ze hebben niets anders dan de vroege regen gezien. Nu zullen ze de regen gaan zien die het koren tot volheid zal brengen. Het zal een snel en kort werk zijn. Deze dingen zullen door een krachtig werk van God geschieden. En als de opbouw van het geloof, en al deze dingen op het juiste peil zijn gekomen; dan zal Hij vanuit de hemel horen, en Zijn wolkbreuk, de vroege en late regen zenden, en waardoor de gemeente hersteld zal worden. En wanneer Hij komt dan zal het 
een glorieuze gemeente zijn; een gemeente zonder vlek of rimpel. (Efez. 5:27) Vandaag zijn er sommige die nog steeds een vlek en rimpel 
hebben; en God zal deze dingen er uitstrijken. En zoals ik tevoren gezegd heb, "Zie, Hij komt tot Zijn  tempel!"  En de Bijbel zegt dat Hij zal 
uitzuiveren en louteren!  Hij zal de rimpels er uit halen. Boy, het lijkt alsof het een wasdag is, is het niet? De dingen worden rechtstreeks door de wringer gehaald. In Habakuk 2:3, en dat na 40 jaren, Mozes was op de dingen van de Heere vooruitgelopen, omdat hij wist dat hij dat volk zou bevrijden. Het volk zei,  "Gij zult geen heerser en rechter over ons zijn. "  Maar God kwam rechtstreeks tot Mozes en zei; "Gij zijt een heerser en een bevrijder!"  Amen?  Dit kwam uit de Vlam tevoorschijn. De Rechter was in de braamstruik aanwezig!  Glorie voor God!  Hoevelen van u kunnen amen zeggen? Dat is waar!  Nu, Mozes heeft 40 jaren lang in de woestijn moeten wachten! En weet u, deze dingen hadden hem zorgen gebaard, hij moet zich daar dag aan dag zorgen hebben gemaakt. Maar ziet u, bij God is er niet zoiets als tijd. Bij Hem is alles precies geregeld.  Daniel heeft de 
Messias waarschijnlijk heel graag willen zien, maar de Heere had gezegd dat er eerst 483 jaar voorbij zouden gaan. Dat waren de 69 
jaarweken van Daniel die op komst waren. En dan zou er nog 1 jaarweek aan het einde der tijden tevoorschijn komen.  De Messias kwam na 483 jaar, en dat op de juiste tijd. En dit is ook volgens de geschiedenis. Al deze dingen waren getimed. En Daniel had deze dingen voorzegd. En aangaande Mozes; hij had het zogoed als opgegeven, ziet u? In zijn gedachten had hij het praktisch al opgegeven, en waarschijnlijk was er in dit opzicht alleen nog maar een dimlicht in zijn ziel overgebleven. En vandaag aan de dag is het precies hetzelfde; er zijn er velen die het opgegeven hebben. Ze hebben zoveel dingen te doen, zodat ze geen tijd hebben om de Heere te zoeken. Weet u, en ze hebben het zogoed als opgegeven. Ze zeggen, "De Heere heeft al deze dingen opzij geschoven, en Hij doet niet wat Hij gezegd heeft, dat Hij zou doen!" En Mozes verwonderde zich  aangaande deze dingen, en ik wil hier niet mee zeggen, dat hij zijn geloof was kwijtgeraakt. En het licht begon in zijn ziel te doven, en na 40 jaren zei  hij; "Wel, ik ben nu zowat 80 jaar oud!" Maar hij was daar nog steeds in de woestijn, en hij wachtte op de dingen. En na 40 jaar, en herinner u dit, 
"Aan het einde zal het spreken!" En dit is het wat hier vermeld staat!  "Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd"  "Mozes"  maar aan het einde zal het spreken en niet liegen!"  (Hab. 2:3)  Dat is het wat Hij tegen Mozes zei. En na 40 jaren vroeg hij zich bepaalde dingen af. "Als het vertoeft" en dit was met Mozes, zowel als met Elia, "Verbeid het". Ziet u, er zullen aan het einde van dit tijdperk 2 getuigen aanwezig zijn; en zodoende krijgen we nu met een dubbele profetie te maken. Deze dingen hebben betrekking op Openb. 11.  "Want komen zal het gewis!"  En dan zal het niet langer uitblijven. Hoevelen van u kunnen Prijs De Heere zeggen?  En de struik kwam op de bepaalde tijd in brand te staan, zegt De 
Heere, en de bevrijding of verlossing kwam, omdat Ik het was Die deze dingen gesteld had, en geen mensen. Maar Ik had dit bepaald, Zegt 
De Heere, zoals alle dingen van te voren in Mijn raad bestemd zijn geworden. En wanneer de tijd zal aanbreken, dan zal het verschijnen, 
maar in de eindtijd  zal het spreken en niet liegen, maar het zal op de gestelde tijd komen! Het zal komen zoals Ik het bepaald heb in al 
Mijn Raadsbesluiten. En Ik zal Mijn Volk zegenen, en Ik zal Mijn Volk verenigen, en Ik zal hen allemaal bijeen verzamelen, want anders zou 
er niemand behouden worden!  En Ik zal een grote verlossing tot hen brengen! Zoals de staf des Heeren de kinderen Israëls uitgeleid 
heeft, zo zal de staf des Heeren onder Zijn volk werkzaam zijn; en de mantel van God zal hen bedekken met de Zalving! Oh my! En dan 
zullen zij gelijk de profeet Elia weggevoerd worden! Zij zullen deze plaats verlaten, want Ik heb het oordeel gesteld; maar niet over hen. 
Op de bepaalde tijd, zegt De Heere, zal Ik hen brengen, en het zal niet falen!  O, Prijs God! Kunt u Amen zeggen? En in Haggai 2;10 staat; 
"De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt De Heere der Heerscharen; en op deze plaats zal Ik opnieuw  
vrede geven,  zegt  De Heere Der Heerscharen!"  Hij  herhaalt  dit  opnieuw! Wist  u dat  er  dan Heerscharen bij  Hem zullen zijn?  Is  dat  niet wonderbaar? En de Heerscharen van de Heere zullen Zijn volk bezoeken! In Joel 2:1 staat vermeld; "Blaas de bazuin op Sion,"  Dat is God's Heilige  Berg en dat zijn God's geestelijke dingen!  "En maakt alarm op Mijn Heilige Berg!  Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heeren  komt.  Want  hij  is  nabij  !"En  vlak  voordat  de  dag  des  Heeren  aanbreekt,  zal  de  klok  van  het  middernachtelijk  uur,  de  klok  der  bestemming tevoorschijn komen. Vlak voor de grote dag des Heeren zal deze grote uitgieting komen! En ik wil u nu vertellen, en trek het u niet aan, want u kunt 
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nu niet meer zeggen; "Wel ik ben van het Volle Evangelie, ik ben een Methodist, ik ben een Katholiek, of ik ben een Baptist!"  Vergeet dat! Zeg  gewoon dat u een kind van de Heere bent, want er is nu geen naam veilig!   Ik bedoel hiermee dat het uitverkoren lichaam van overal zal 
komen, en de Heere wil niet dat de naam van mensen daarop gestempeld zal zijn! En dat is Hij Zelf  die nu spreekt! De naam van mensen 
zal hier niet op gestempeld zijn! Hij zal de Hoofdsteen hebben, en dat zal de Waarachtige Capstone zijn. Hij zal het Zelf zijn, en de Naam 
van de Heere Jezus, dat zal het zijn! Hoevelen van u weten dit?  Nu, in de omgeving van de vulkaan St. Helens, die daar boven ons gelegen is, heb ik gepredikt! En u herinnert zich deze typische ontploffing of uitbarsting? U herinnert zich toen Mozes op de berg geroepen werd, dat de berg in brand stond,  en dat deze rookte als  een oven.  En deze berg,  St.Helens schudde alsof er een aardbeving plaatsvond.  Nu,  deze vulkaan is  symbolisch aangaande het werk dat God onder Zijn Volk zal gaan verrichten, diegenen die Zijn Stem willen horen! Maar op die tijd wilden ze de Stem van de Heere niet horen! Ze zeiden: "Laten wij Mozes horen!"  Nu, hoevelen van u geloven dat dit typerend is aangaande deze vulkanische uitbarsting? En deze vulkanische uitbarstingen typeren dat God Zich gereed maakt om de aarde te doen beven. Hij maakt Zich gereed om ons een vurige opwekking te brengen. En hierdoor zal aan de wereld een getuigenis gegeven worden van de spoedige wederkomst van Jezus Christus. Wanneer deze dingen zullen komen; dan zal het als een getuigenis zijn. Nu, Hij zal deze aarde niet verwoesten, volgens wat ik in het boek Openbaringen gelezen heb, voordat Hij een getuigenis gegeven zal hebben, en het zal zeer krachtig zijn! En in dit opzicht maakt het geen verschil of men het wil of niet! Nu, ik zou  willen  zeggen,  dat  het  einde  van  de  vroege  regen  uit  2  of   3  verschillende  bewegingen  of  gezichtskringen  bestonden.  Het  is  van  het oorspronkelijke patroon afgeweken, enkelen uitgezonderd. De charismatische bewegingen, zijn in de historische kerken of gemeente opgekomen. En het is in allerlei richtingen voortgegaan. En hij (De Heere) is daar gelijk een gevorkte bliksem verschenen. En Hij heeft een getuigenis gegeven. En alles was stil onder de grote bevrijdings-bedieningen, maar ze hadden nog steeds het voorrecht tot grote tekenen en de kracht des Heeren. En dat is het waar het uiteindelijk terecht is gekomen. En toen dat gebeurde werd hen een getuigenis gegeven. En zodoende is het laatste einde van deze vroege regen uitgebloesemd. Er was een beweging onder sommige Katholieken tevoorschijn gekomen, en in de naamkerken kwam een bepaalde beweging opgang; en deze dingen hebben door de kracht van God plaatsgevonden. En dat is daar nu aanwezig, en daardoor worden ze in beweging gebracht. En dan komt hier deze late regen tevoorschijn! En als deze komt, dan zal het onder de uitverkorenen van God werkzaam zijn. En daardoor zullen zij gealarmeerd worden, zodat ze zullen ontwaken. En dan, als de late regen in de historische kerken werkzaam gaat worden, en als zij het zullen verkrijgen, wat ze eigenlijk in het eerste begin hadden moeten ontvangen, maar vanwege de traditie hebben ze dingen maar op nu beloop gelaten. Maar wanneer zij zullen komen; dan zal er een andere tijd aanbreken, en de Bijbel vermeldt, dat zij zullen uitgaan om het te verkrijgen. Wel  de wachttijd was gekomen, ziet u?  En dan komt Hij hier! En toen stonden zij op, om het te verkrijgen. En nadat de middernachtsroep gekomen 
zal zijn, en als dit getuigen hier tevoorschijn komt, dan zullen zij opspringen, en zich haasten om het te verkrijgen. Maar voordat deze 
dingen bij hen vaste vorm zullen krijgen, zal Hij gekomen zijn, en zal  de wijze Bruid met Zich meegenomen hebben! Kunt u Amen zeggen? En dan zal de vlam tot Israel gaan!  Dan zullen de 144.000 verzegeld worden, zodat ze voor het oordeel beveiligd zullen zijn. Niemand zal hen dan schade kunnen toebrengen. Zach. 10:1, "Vraagt van de Heere regen ten tijde van de late regen!"  Het is op komst!  In de opwekking die in het begin van het jaar 1900 uitbrak baden ze voor een grote opwekking, en dit werd in 1946 - 1947 beloond, er kwam toen een krachtige vloedgolf van de HEILIGE GEEST.  En nu in deze tijd bidden we voor een grote opwekking waarin God's kinderen bijeen vergaderd zullen worden. En geloof 
mij, al deze dingen tezamen, de dingen die achter ons liggen, en die in de toekomst tevoorschijn zullen komen, "Deze gebeden zullen 
beantwoord worden,  zegt de Heere!" Is  dat niet  wonderbaar? Mozes had 40 jaren gebeden en zich bepaalde dingen afgevraagd,  maar zijn gebeden werden beantwoord. En op de gestelde tijd toefde het niet. Het gezicht verscheen. Hand. 3:19. "Komt dan tot berouw en bekering, opdat 
uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verfrissing of verademing mogen komen van het aangezicht des Heeren!"  Er zal een 
verfrissing of verademing gaan komen. Dit staat ook in Jes. 28:12 vermeld!  Hand. 3:20-21."En Hij, de CHRISTUS, Die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zijnde; die de hemel moest opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen."  Dat is het waar we nu aan toe zijn!  "Waarvan God gesproken heeft bij monde van Zijn heilige profeten, van oudsher!" Ik voel dat deze dingen hier vanavond profetisch zijn geweest. U zult weten dat de Heere vanavond in deze samenkomst aanwezig is geweest. Hand. 4:30.  "Doordat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de NAAM van Uw Heilig Kind  JEZUS ! En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen  met de HEILIGE GEEST vervuld en spraken het WOORD GODS  met  vrijmoedigheid!" Alles wat u in de weg staat, zal weggeschud worden! Uw 
lichaam en beenderen zullen bewogen worden door  de  kracht  van God. Dit  zijn  openbaringen  van  de  Heere,  die  tot  ons komen.  Dit  is daadwerkelijk wijn van de Heere! Weet u wat wijn is?  Het is de openbaring die uit Zijn Woord tevoorschijn komt, en die u stimuleert. U hebt geen  alcohol nodig! De HEILGE  GEEST  is stimulerend voor de ziel.  En David hijgde daarna. Vers 33. "En met grote kracht gaven de apostelen hun  getuigenis van de opstanding des Heeren Jezus, en er was grote genade over allen. Hand. 5:12. "En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo" We zullen een groot getuigenis van de Heere ontvangen. En zij die hier in de Capstone aanwezig zijn, Hij is als een grote Arend die over Zijn Volk aanwezig is! En ik geloof dat wij hier  vandaan zullen gaan, en dat onder een grote regen van kracht en op de vleugels van de ALMACHTIGE  GOD! Is dat niet wonderbaar? O, kunt u het geluid van de regen niet horen? Neal Frisby

                   www.NealFrisby.nl                                                                                                                     Neal Frisby Hoofdsteen Partners © – boodschap.feb-1981

http://Www.nealfrisby.nl/

