
DE ENGEL DES HERENDe Engel des HEREN zal rondom Zijn volk zijn en HIJ legert Zich rondom hen, die HEM liefhebben en vrezen. Hij heeft gezegd, dat HIJ ons niet zal verlaten en begeven, hoe erg de dingen er ook uit mogen zien.  Nu luister, de HERE en de Engel des HEREN zijn één en Dezelfde. HIJ is de G0D-Engel, Hij is de Engel-Profeet. In het Oude Testament en het Nieuwe Testament openbaart HIJ de komende gebeurtenissen, de toekomst aangaande Zijn werk en het geleid worden van Zijn volk. HIJ voorzegt de dingen, HIJ voorspelt  en voorziet en dat met betrekking van hen, die open ogen hebben! En HIJ deelt hen Zijn geheimen mede.  En HIJ komt door profeten tot hen. En HIJ rust in ieder tijdperk bij deze mensen. En in dit tijdperk zal HIJ  als nooit tevoren onder Zijn volk rusten. En dat zullen tijden van verademing zijn. Hij is anders dan de andere engelen! Want HIJ is de GOD der engelen en de Schepper van de engelen. En aan Abraham is HIJ verschenen in Theofanie en sprak tot hem - de Engel des HEREN! Daarom; HIJ is anders! In het Oude Testament is HIJ de Vuurkolom, die oplicht. In het Nieuwe Testament is HIJ de blinkende Morgenster! Ziet  u, hier is de verandering tot de blinkende Morgenster, hoewel HIJ nog steeds de Vuurkolom is. Maar ook is  HIJ de blinkende Morgenster! (Openb. 22:16) Nu, JEZUS is de Dag-ster en HIJ is de Engel des HEREN-HIJ is EL-MESSIAS. HIJ komt in dit opzicht tot Zijn volk. De Vuurkolom was in de braamstruik in heerlijkheid versluierd. En hij keek door de sluier der heerlijkheid naar het vuur, en het vuur straalde, en pulseerde,  naar Mozes uit. En door dit alles werd hij bekoord en was als het ware, verlamd. Want de heerlijkheid was daar in een amberkleurig vuur aanwezig. En het was in het binnenste van deze heerlijkheid en dit pulseerde rechtstreeks voor hem. En het was in de braamstruik, maar deze braamstruik verbrandde niet! En hij wilde dit grootse gaan aanschouwen en daarom sloeg hij de richting van het brandende braambos in. En aan hei einde van dit tijdperk zal GODS volk zich opnieuw in deze richting omdraaien en dan zullen ze de grote  kracht van GOD en de Vuurkolom en de blinkende Morgenster zien, HIJ leidt Zijn volk op dezelfde manier. Nu, voor Jozua was HIJ de Vorst van  het heir des hemels en daar kwam HIJ met het zwaard tevoorschijn. En daar verscheen GOD Zelf voor Jozua. HIJ was daar in de gestalte van de  Engel des HEREN. HIJ verschijnt in vele gestalten of vormen maar HIJ blijft toch steeds de Engel des HEREN. En de Engel des HEREN zei,  "Wanneer je HEM ziet, dan heb je MIJ gezien!" En in de Schriften staat, "Het Woord was bij GOD en het Woord was GOD!" En de Engel des  HEREN stond rechtstreeks voor hem, en wel in Theofanie. JEZUS stond daar rechtstreeks! De Vuurkolom uit Zijn binnenste, komende tot Zijn  volk. De Engel des HEREN uit het Oude Testament komt door de Vader en het Nieuwe Testament door het Zoonschap van de Zoon, de Engel des  Heren. En de Vuurkolom was daar rechtstreeks aanwezig. En zie dan hier, de Vorst of de Kapitein met het zwaard, en HIJ is het grote Wiel dat  Ezechiël zag komen. En HIJ kwam daar rondom hem met andere wielen. En hij zei, "O, Wiel! "En ze konden zich met de snelheid van de bliksem  voortbewegen. Ze konden zich op die manier voortbewegen met deze cherubs. En HIJ was de Engel des HEREN die aan Jozef verscheen, en  tegen hem zei dat hij naar Egypte zou gaan, en dat hij de wereld daar zou regeren. Het was de Engel des HEREN die daar in Egypte regeerde!  Hoevelen van u weten dat? En HIJ was daar om Israël door zijn broeders in het leven te behouden. En door Jozef heeft HIJ de natie behouden. De heidenen en de Joden werden op dezelfde tijd behouden. Dat was de bescherming des HEREN. HIJ verscheen ook aan Abraham. En later  verscheen de Engel des HEREN aan Elia in de grot op het gebergte Horeb. HIJ wordt de Ster uit Jacob genoemd. Daar hebt u de blinkende  Morgenster waar Bileam over geprofeteerd heeft. En in het Nieuwe Testament is HIJ de blinkende Morgenster! Daar komt HIJ, de MESSIAS! De Engel  des  HEREN  verandert  en  verschijnt  in  verschillende  dramatische  gedaanten.  De  Bijbel  zegt  dat  HIJ  als  de  magnetische  CHRISTUS  verschenen is. Dat is de Oudste van dagen, de EEUWIGE! Joh. 1:1, "Het Woord was bij GOD en het Woord was GOD! "En HIJ was de MESSIAS en  de blinkende Morgenster voor ZIJN volk in het Nieuwe Testament. In Daniël hoofdstuk 10 wordt ons een verbazingwekkende verschijning van de Engel des HEREN gegeven. Openb. 1:12-17 – Ezech. 8:2 en 3 – Ezech. 1:28. In Openb. 4:3 wordt HIJ ais de Regenboog Engel tot ZIJN volk geopenbaard. HIJ komt daar als de Regenboog in macht tot hen! Dan. 9:21. "Terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriël!" Hij zag er  als een man uit, die ik tevoren had gezien in het gezicht, in ijlende vlucht tot mij en raakte mij aan op de tijd van het avond-offer!" – Dat was  waarschijnlijk 3 of 4 uur in de middag!" – (Dan. 9:21, 27). Aan de ene kant (hoofdstuk 9) verscheen Gabriël. Maar in hoofdstuk 10 ver schijnt er een Magnetische figuur; de Engel des HEREN. En verderop verscheen Michael, waarvan men zou kunnen zeggen, dat het een zeer mysterieuze Engel is. De Engel der engelen! Het Hoofd! Dan. 10:2. “In die dagen bracht ik, Daniël, drie volle weken door met rouw be drijven; smakelijke spijze at ik niet, vlees noch wijn kwamen in mijn mond en ik zalfde mij in het geheel niet, tot er drie voile weken verlopen waren. Op de  vierentwintigste dag nu van de eerste maand, terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris, bevond, sloeg ik mijn ogen op en  zie, daar zag ik een Zekere man" – Ziet u, HIJ was niet gelijk de rest, HIJ was een zekere man – "in linnen gekleed en de lendenen omgord met  goud van Ofaz" – briljant – "Zijn lichaam was als turkoois - gelijk aan glas - "Zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem" - gelijk laserstralen of  kosmische stralen - "Zijn ogen waren als vurige lampen" – Zie, het is als een kosmisch zicht en er was vuur aan HEM aanwezig – "Zijn armen en  voeten waren glanzend van gepolijst koper en de stem of het geluid van Zijn Woorden, als de stem van een menigte!" En toen verloor hij al zijn  energie en viel neer. Dezelfde figuur verscheen aan Johannes en hetzelfde gebeurde met Johannes; hij viel als dood terneer. De stem van een menigte is gelijk een lichaam in het lichaam. En ik heb de permissie om u te vertellen, dat dit de Engel des HEREN was. Hij kwam in vele vormen  tot Ezechiel. En deze vormen zijn daadwerkelijk inspirerend en het is gelijk aan de HERE! Jesaja heeft HEM ook gezien. En de HERE was daar  gezeten en de serafs zeiden, "Heilig, heilig." U weet dat ze gelijksoortig aan de Cherubs zijn, maar ik geloof dat ze van een andere orde zijn en  zich hoger bevinden. En de Cherubs zijn boodschappers en zij zijn zoiets als bewakers! Vers 7 – "Alleen ik, Daniel, zag dat gezicht, maar de  mannen, die bij mij waren, zagen het niet; doch een grote schrik overviel hen, zodat zij vluchtten en zich verborgen; zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer; alle kleur week van mijn gelaat en ik had geen kracht meer over. En hier in vers 15 –  En toen kwam Gabriel en raakte hem opnieuw aan. En dan met betrekking tot deze magnetische figuur, hier wordt Michael aangehaald de grote  Prins, een andere Engel. Hij wordt hier aangehaald. En deze figuur zou gelijk de andere kunnen zijn! Ziet u, deze Engel Michael is verborgen. Hij  is een zeer vreemde en verborgen Engel. Maar hier keerde Gabriel tot Daniël terug, om met hem te spreken! Dan. 10:14. "En ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst. Toen hij op deze wijze met mij sprak, boog ik mijn gelaat ter aarde en was verstomd! "Nu, GOD bracht de dingen voor hem in orde, zodat hij zich zou  herinneren wat de engel aan hem mee zou delen later zal ik deze visioenen van Daniël naar voren brengen. Maar de engel openbaarde, mannen  die zouden opstaan en die zouden vallen,  aan Daniël.  En één van de imitators die gelijk aan de anti-christ  zou zijn,  de Syriër  Antiochus  Epiphanus of zoiets dergelijks. En daarna werd hem het einde getoond. Dit kunt u lezen in Dan. 11:36-45. In Daniël hoofdstuk 12 komt de Engel  des HEREN ook tevoorschijn. Hij stond daar bij hem aan de rivier, enz. En HIJ sprak opnieuw tot hem, en wel aangaande het verzegelen van het  
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boek dat aan het einde der tijden geopend zou worden. En dat is nu. Ezech. 8:2 en 3. "En ik zag en zie, daar was een gedaante, als van vuur;  vanaf wat op ZIJN lendenen leek naar beneden was vuur: en vanaf ZIJN lendenen naar boven had het de aanblik van een lichtgloed, schitterend als amber" – dat was de Engel des HEREN! – "En HIJ strekt iets uit, dat de vorm had van een hand, en greep mij bij een lok van mijn hoofd haar, toen hief de Geest mij op tussen aarde en hemel en bracht mij in gezichten GODS naar Jeruzalem! "Dat is de verschijning van de Engel des  HEREN! Jeremia, Ezechiël, Daniël en Jesaja zijn de vier grote profeten. Dit waren profeten van formaat, en dat aangaande de dingen die GOD  voor hen gedaan heeft! Wij weten een ding, het is de Vuurkolom die wij willen en de blinkende Morgenster en de Engel, des HEREN is daar  rechtstreeks aanwezig! En als u er één ziet, dan is Hij daar aanwezig. HIJ is anders en kan niet verklaard worden! Job. 40:1. "Toen ant woordde de HERE Job uit een wervelwind!" De Engel des HEREN kwam vanuit een wervelwind tot Job. Op een bepaalde plaats staat vermeld dat de  HERE aan hem voorbij ging en dat zijn haar toen recht overeind stond! "Toen antwoordde de HERE Job uit een wervelwind en zeide: Gord nu als  een man uw lendenen, IK wil u ondervragen, opdat gij MIJ onderricht. Wilt gij zelfs MIJN recht te niet doen, MIJ in het ongelijk stellen om zelf  gelijk te hebben? Hebt gij soms een arm als als GOD, en kunt gij donderen met een stem als HIJ? "En in Openb. 10 dondert HIJ, en in Openb. 13  staat vermeld, dat het beest zijn mond opende, tot lasteringen tegen GGD, om ZIJN NAAM te lasteren en Zijn tabernakel en hen die in de hemel  wonen. Dat betekent dat hij diegene die in de hemel wonen, de duivel zal noemen, en hij noemde degenen die op de aarde waren, en die hij  probeerde te doden van de duivel. Hij lastert de heiligen in de hemel! En hij zal zichzelf de Messias noemen. 
In Zijn Overvloedige liefde,Neal Frisby
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