
DE BETROUWBARE ROTSWel, prijs de HEER, voelt u zich Goed nu? Goed gaat u zitten. De HEER is werkelijk Wonderbaar! Weet u, heden ten dage willen mensen op de 'rots' staan, maar ze willen aan de rand blijven waar een beetje zand  is. Op een keer keek ik naar de T.V. ik had de kans om er naar te kijken. En ik heb in mijn leven niet zo vaak  tijd gehad om zoveel dieren te zien. En ik keek naar verschillende dingen, hoe de schepping is, enz. En ze  toonden al die rotsen en het zand wat tegen die rotsen opgewaaid is, en daar zijn de zeehonden. En daar  zijn de 'snelle zwemmers' die ook slim zijn, daar waren de zwaardwalvissen of orka's, de zwart-witte. En  ik zag het op de T.V. wat ze allemaal kunnen doen, ze kunnen allerlei kunstjes met ze doen. En ze bleven  daar een beetje van de kant af, en de zeehonden, de meeste van hen, verblijven daar op die rotsen daar, waar ze weten dat deze zwaardwalvissen niet bij hen kunnen komen. Maar sommige van deze zeehonden, de jongeren waarschijnlijk, gaan naar de onderkant van de rots, en daar is het zand wat uit de oceaan  komt, en ze liggen daar aan de kant/grens van die rots. Wel, deze zwaardwalvissen wachten totdat er één  aan de kant van die rots komt, en u hebt het misschien ook wel eens gezien. En zo zien we hoe de HEER de natuur weer gebruikt. En ze denken dat ze veilig zijn want ze zijn op de rots, en dat ze op een goede  afstand van de zee zijn. En dan, ineens, is daar die grote zwaardwalvis, en ze lijken wel een beetje op grote dolfijnen. En dan ppffftt springen ze  op in de lucht en landen op de grond en 'pikken' die zeehond van die kant van de rots en nemen hem mee in de oceaan. En als ze dus te dicht  aan de kant komen, dan pakken zij die zeehond. Maar de anderen zijn hoog op de rots, ver weg van dat zand, waar die zwaardwalvissen hen niet  kunnen krijgen. En dat doet mij denken aan de mensen heden ten dage. Sommigen willen aan de kant van de 'Rots' zijn, waar ze één voet 
op het zand en één voet op de rots kunnen hebben. Maar ik ben bang dat de 'zwaardwalvissen van de satan' daar een houvast aan u  
verkrijgen en u wegtrekken. Hoevelen begrijpen waar ik het over heb? Zie, deze kleine 'onervaren zeehonden' denken dat ze veilig zijn en dat  er geen gevaar is. Maar ze komen uit dat water en landen op de grond en ze trekken hen met zich mee in dat water. En dan gooien ze hen in de lucht en vangen hen weer op, ze spelen als het ware een spelletje met hen. En de HEER toont door de natuur allerlei dingen. Maar HIJ verbergt  mij in Zijn tent en HIJ plaatst/zet mij op Zijn Rots. En ik wil niet op het zand zijn. En de zwaardwalvis of de haai zal mij niet 'krijgen', want mijn  voetafdruk zal op die Rots zijn. Mijn GOD is een ROTS, zei David, leid mij tot die ROTS!! Glorie! Kunt u amen zeggen? De wereld waar wij nu in  leven, een wereld die deels gelooft en een deel dit en een deel dat, maar wat wij moeten doen is, geloven met geheel ons hart. En dat is 't wat  GOD van ons wenst om te doen. De wereld haast zich richting een bepaald soort climax die komt. Catastrofes zijn er aan alle kanten, de  wetenschappers kunnen het zelfs zien. Gevaren zijn er overal. Bijbelse profetie, boy, we leven in een tijd die er nooit eer der is geweest, waar de profeten naar uit hebben gekeken en wensten om in te zijn. Maar de engelen van de HEER zijn overal en zij kiezen en waken over Zijn volk en zij  weten exact wat uw problemen en moeilijkheden zijn, en GOD doet dat ook door Zijn HEILIGE GEEST, want HIJ 'hangt boven' al de engelen en al  het andere is  in HEM en in Zijn kracht.  Ik  geloof  dat met mijn gehele hart.  En nu vanavond,  u weet,  ik sprak over lichten en ik gaf een  voorzegging een jaar of twee geleden denk ik dat het was, en ik plaatste het in een (bedank) briefje en misschien ook in een brief of Rol. En ik  zei, let op het Midden-Westen, er zullen sommige lichten zijn en kleine droogtes en stormen en overstromingen en aardbevingen. En dan zal er  daarna een verandering zijn in de wereld-financiën, een crisis, enz. Dat staat op papier. En ze hadden een nieuwe 'golf' van lichten en ze hadden overstromingen en enkele naties zijn 'op/uitgedroogd', en in Texas hadden ze een aardbeving van 6.0, voor de eerste keer daar in 60 jaren, en  dan de overstromingen in de golf bij Texas, en dat was de voorzegging. We zetten koers naar iets. En ik geloof dit, ergens, zelfs daarna, hebben ze voorspoed die terug zal keren onder een ander soort van geld-systeem dan dat we nu hebben. Het is anders. En bij het 'wisselen' van de  eeuw, waarschijnlijk daar ergens in de buurt, zal er een andere 'wereld-ineenstorting' (crash) zijn, die een wereldwijde situatie zal brengen,  oorlog! En dit geloof ik ook, we zetten koers naar iets dat 'vredig' is, en dat rechtstreeks nu, we gaan af op wat zij noemen; als ze zeggen: vrede  en geen gevaar, dan zal er plotseling vernietiging zijn. Ze werken in 't geheim, en de mensen, o, ze slapen, zegt de HEER. Boy, u hebt het over  slapen? Je kunt jammeren of schreeuwen, al wat je wilt, maar je kunt deze mensen niet wakker maken, want - en ze hebben het Evangelie  gehoord, de HEER heeft het op die manier gedaan. Ze hebben het Evangelie zo vaak gehoord, dat HIJ het predikte in deze natie; en nu, zij die  niet werkelijk de Zijnen zijn, óf ze zullen volledig doorgaan met slapen in deze wereld en het missen, óf, dan heb je de dwaze maagden aan de  andere  kant  die  uiteindelijk  wakker  worden,  maar  een  beetje  te  laat  voor  dat,  en  ze  zullen  in  de  wildernis  moeten  vluchten.  Dat  is  de  middernachtsroep onder ons nu. We zijn in de herstel uren. En JEZUS wandelde onder Zijn volk, en ze waren verbaasd over Zijn leer, want Zijn  WOORD was met macht/gezag. Want HIJ was het WOORD! En ze keken en ze zagen wonderen. En in de Bijbel staat, HIJ genas ze allen die geloof  hadden. HIJ genas een ieder van hen die kwalen hadden. Wat een GOD!! Wat voor een MAN is dat, dat zelfs de elementen en de zeeën HEM gehoorzaam zijn? Wat voor een MAN is dat? Verbazend! HIJ sprak het WOORD én de wonderen volgden. Ze zullen altijd volgen waar een klein  mosterdzaad van geloof is. Herinner u, de kleine munt in de mond van de vis. HIJ voorziet ook in wat u nodig hebt. Als u iets nodig hebt in uw gezin, HIJ zal er voor zorgen. En ik heb vanavond opgemerkt, ik ben in zoveel diensten als ik maar kan, maar ik vertel u, HIJ is hier op een  spectaculaire, een opzienbarende wijze. JEZUS heeft het lief, hoe minder hoe beter het is voor HEM. U weet, de menigte was rondom HEM en ze omringden HEM. Ze waren overal, duizenden, en ze wilden HEM KONING maken. Maar dat wilde HIJ niet. HIJ was tevreden als HIJ op de hoek  van 'n put zat, of ergens zat en met iemand sprak. Vanavond bestaat het gehoor uit velen, soms uit weinigen. Maar voor JEZUS- alles waar HIJ  naar uitkijkt is, de gelovige, één die gelooft. HIJ zegt: Al zijn er ook maar slechts twee of drie, IK ben in 't midden. Als er duizenden zijn, en ze  geloven, dan ben IK in het midden van hen. Het maakt geen verschil. En broeder, HIJ beweegt nu. U zou niet om een beter uur kunnen vragen.  De mensen zijn verblind, de blinde leidt de blinde door maar een deel van het WOORD te gebruiken. Dat is gevaarlijk, het is sluw/listig, het is  doortrapt, geraffineerd, het is Lucifer! Maar GOD aan de andere kant, leidt Zijn kinderen door het volle WOORD van GOD en door het volle  WOORD van geloof en door het volle WOORD van kracht; want de kracht van de HEER is niet alleen maar praten, maar het is een 'demonstra tie', en HIJ zal het demonstreren aan een ieder die geloof heeft. Ik wil dat u gaat staan. Herinner u, de profetieën gaan in vervulling. Ik gaf die  profetie, waar ik over sprak en in het laatste eind van het tijdperk zal HIJ geven - het getuigenis van JEZUS is de Geest van profetie, om Zijn volk  van te voren te waarschuwen. Dit is uw uur, zegt de HEER, van 'bezoek'. Want spoedig zal IK terugkeren tot degenen, zoals het zaad van  
Abraham en ook het zaad uit de heidenen van dat geloof.  Maar HIJ keert terug tot diegenen die werkelijk Israël zijn. HIJ zal een groep  hebben, zij die het Heilige WOORD lazen. HIJ keert terug tot de Hebreeën. U kunt het voelen. GOD krijgt u gereed. Er is een bedoeling met deze  afvalligheid. En zoals ik zondag zei. toen ik het had over de immoraliteit, en ik denk dat ik ze overal heen verdreef - 'maar laat ze lopen, 
zegt de HEER, want er is geen plaats om zich te verbergen' . 000000HHHHWWW Glorie voor GOD! Luister, iedere profeet en elke ware dienstknecht van de HEER, wanneer hij 't zou verdraaien dan zou de immoraliteit haar hoogtepunt bereiken. Dat is één van de tekenen van deze  
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tijd, van het eind van het tijdperk. En het zelfde met de uitvindingen en de technologie, ze bereiken ook een hoogtepunt, maar er komt nog  meer. En dit is de tijd dat de ware christen standvastig zou moeten zijn, want als u niet voorzichtig bent dan dwaalt u van die ROTS af en komt in  dat zand terecht en dan is er de 'zwaardwalvis' uit dat water, en die neemt u mee. Sta op die ROTS, rechtstreeks in het midden met de HEER en u zult oké zijn. Hoe is het met uw geloof vanavond? GOD zegene uw hart. Zij die geloven, zullen schijnen als de sterren in het heelal, voor eeuwig  en altijd. Iemand zegt: De mens kan nog niet eens het eind van dit heelal vinden. En sommigen zeggen: ik, ik, ik, ik denk dat Ik het weet waar het  is. Ze weten niets!! En de mensen zeggen dit en ze zeggen dat. En ik zei: Wel, daar is een heelal daar buiten, en geestelijke dingen van GOD. En  alles wat de mensen kunnen doen is, in moeilijkheden komen. Als u luistert naar hen, dan zult u vernietigd worden als u het WOORD van GOD  niet hebt. Maar als u luistert naar degene die het WOORD van GOD heeft, dan zult u eeuwig leven hebben. GOD zal met u zijn. HIJ versterkte  mijn stem, mijn lichaam is nog niet zo sterk als mijn stem. Als u ziek bent, ik bid voor u. Als u kanker hebt of een tumor, wat er ook verkeerd is  met u, ik doe de genezing niet, het is JEZUS!! En HIJ is DEGENE DIE hier staat. HIJ is over een ieder van ons hier. Hebt u hinder van geestelijke  druk of van drugs alcoholisme, een tumor of gewrichtspijnen of pijn in de rug, een doof oor, of een oogbal die weggesneden is, HIJ zal het er  voor u in zetten. Bent u ziek, misschien hebt u zweren of iets dergelijks dat u dwars zit of hindert, pijnen in uw benen of rug of nek of hoofd. We  zullen er voor bidden. En de mensen die hier thuis naar luisteren, het 'verlaat' u reeds, zegt GOD. GOD beweegt over uw lichamen. O boy, er is  kracht hier, en ik bedoel, grote kracht. Boy, de Schuilplaats, o boy, in de schaduw van de ALMACHTIGE, de 91ste Psalm. Als u nieuw bent hier vanavond, ik zal voor u bidden en ik geef u t eerst de kans. En het maakt niet uit wat de dokters zeggen, soms bieden ze hulp aan de mensen die  in een noodsituatie zijn, en hun geloof werkt niet op die tijd, ik kan u zeggen, ze helpen. Maar JEZUS, als u geloof hebt, zal snel voor u bewegen.  En zolang deze gaven werken in kracht, zal ik u helpen. En jullie jongeren, soms gaan jullie wat 'achteruit' en je bent en beetje bang, kom maar  hier naar toe. Laten we tezamen overeenstemmen en we zullen een paar 'afscheiden'. Herinner je, als IK je niet verkrijg, zegt de HEER, en je 
vasthoud, dan zal die oude satan, de duivel, die oude slang, een houvast aan je verkrijgen.  En wanneer hij zijn . . . . . . . . . . . . . . . dan kom je  niet zo gemakkelijk weer los. We zijn in de eindtijd. Het einde van alle dingen komt nu over ons. Alles wat geprofeteerd is. Boy, wat een uur, als  de ogen van GOD én Zijn engelen waken! AMEN! Als u ziek bent, we zullen voor u gaan bidden en GOD zal u een wonder geven. AMEN! Prijs de  HEER!! Ik wil dat u gaat staan. Ik schrijf alles wat ik nog kan schrijven, om het uit te geven aan de mensen, want we hebben niet zoveel tijd meer  om hier te zijn. En herinner u, als het tijdperk eindigt, de verbazingwekkende, opzienbarende en wonderbare dingen die HIJ voor u heeft, voor  degene die doorgaat en volhoudt, degene die blijft en die beslist om standvastig te zijn. De dingen die HIJ voor u heeft zijn wondervol; én ze  zullen u vervolgen, zegt de HEER, maar er zal ook bescherming zijn en er zullen wonderen voor u zijn aan elke kant. En de HEER zegt in de Bijbel, dat HIJ ZICH legert rondom hen die HEM vrezen en HEM liefhebben. En dit is een, het maakt mij niet uit of u het een ge bouw noemt, maar ik noem het een 'verzamelplaats'.  Amen? En ik vertel u, we zullen nog wat 'tijden' hebben. En luister, houd uw gedachten en uw hart op de HEER gericht. De wereld gaat achteruit, boy, u leeft in een tijd, een zeer hachelijke tijd en een zeer gevaarlijke tijd. Bewaar uw geloof. En  herinner u wat ik u vertelde, de satanische prins uit de put zal verrijzen en zal proberen om de uitverkorenen te 'stoppen', maar hij kan het niet  doen. Ik bid met u. We gaan af op een tijd, een tijd die we noemen; waar grote krachten tégen u én grote krachten vóór u zullen zijn, en HIJ richt  een standaard op tegen, een zeer krachtige, en HIJ zal met u zijn, HIJ zal aan uw zijde staan. Ik wil dat u vanavond de HEER prijst. En u zegt: Wel,  weet u, ik voel me zo down vandaag, zo neerslachtig, ik voel me zo dit en dat. Nu, kom en juich een beetje, kom, en prijs de HEER een poosje en  hef uw handen omhoog. De zalving is in het gebouw en de zalving zal op een ieder van u komen.' En ik wil dat u hier gaat staan en wat liederen  zingt samen met hen die de muziek spelen en u zult een reuze belangrijke tijd hebben. En herinner u, GOD heeft u lief en GOD zal u zegenen en  ik zal voor een ieder van u bidden. De HEER zegene u. Roep de overwinning uit!! 

In Zijn Overvloedige liefde,Neal Frisby

                   www.NealFrisby.nl                                                                                                                     Neal Frisby Hoofdsteen Partners © – boodschap.-06-08-1995

http://Www.nealfrisby.nl/

