
DE ENIGE VERLOSSERVandaag aan de dag zult u uw ogen open moeten hebben, en u zult waakzaam moeten zijn, want de satan zal iedere gelegenheid die hij krijgt, te baat nemen! U kunt vol zijn van de kracht van GOD, en u kunt GOD  overal rondom u heen hebben, terwijl er toch een bepaald iets plaatsvindt. Dit kan geschieden als u niet  dicht  in  de  tegenwoordigheid  van  GOD  wandelt;  maar  waar  het  om  gaat,  is,  dat  we  wijsheid  zullen verkrijgen, want dat is het wat de Bijbel naar voren brengt. De Bijbel leert ons vandaag, dat we wijsheid,  meer geloof, én meer kennis behoren te verkrijgen, en dat de HEERE ALMACHTIG is, en dat wij alleen maar menselijk zijn! Dat is wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Hoevelen kunnen hier prijs de HEERE op zeggen? Laten wij datgene doen wat we kunnen, want dit is ons uur om dit te kunnen doen. Ondanks alle  dingen waar we mee geconfronteerd worden, zal HIJ ons een grote opwekking geven! HIJ zal Zijn volk als  nooit te voren gaan zegenen! Realiseert u zich, dat iedere dag die voorbijgaat, gelijk het aftikken van een  klok is? We komen steeds dichter bij het einde, en we hebben alle tijd niet meer, zoals we dit jaren geleden  nog hadden. Dit  is,  omdat de tekenen ons duidelijk maken dat de tijd verstreken is.  De tijd verstrijkt steeds meer en meer! En iedere keer als er een teken plaatsvindt,  iedere keer als er een gebeurtenis  plaatsvindt, waar de Bijbel over spreekt, dan betekent dit, dat we weer zoveel dichter bij het einde zijn  gekomen! De klok is aan het aftikken. Daarom, dit is ons uur, en wel sinds de atoombom tot ontploffing werd gebracht. Deze dingen verwijzen de Christenen in de richting van de hemel. En dit was één van de  grootste  tekenen,  waarvan  de  Bijbel  voorzegd  heeft,  dat  dit  zou  komen.  En  de  generatie  die  in  deze  tijd  van  de  atoombom  leeft,  zal  geconfronteerd worden met de wederkomst van de HEERE! Zeer spoedig zullen er 6.000 jaren worden afgesloten, en daarom is het tijd voor  ons om ons te haasten, en om ons werk voor de HEERE gereed te krijgen! HIJ zal geloof en kracht gaan opbouwen. De Schriften openbaren, 
dat de HEERE JEZUS; het uitgedrukte beeld van de onzichtbare HEER der heirscharen is! - De HEERE GOD! Hoevelen van u geloven dit? 
Dat is wat de Bijbel zegt! Ook is HIJ voor ons de Blinkende Morgenster; de Vuurkolom! HIJ is de SCHEPPER!  In Joh. hoofdstuk 1 kunt u lezen dat HIJ de grote SCHEPPER is. Hoe wonderbaar is Zijn WOORD, waardoor geloof en éénheid wordt opgebouwd. Als u het WOORD van GOD kunt geloven, en dat exact op de manier zoals het gegeven is, dan zal het geloof daardoor worden opgebouwd. Probeer er niet van af te doen of  er aan toe te voegen, maar sta toe dat uw geloof kan groeien, zodat er geloof en éénheid in uw hart opgebouwd kan worden. Maar als u zich in  verwarring laat brengen door hetgene wat deze of gene zegt, dan zal dat niet gebeuren. Maar u zult het WOORD des HEEREN strikt moeten 
nemen. 1 Kon. 8:60. "Opdat alle volken der aarde weten, dat de HEERE Die GOD is, niemand meer!" Jes. 45:18. "Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die GOD, Die de aarde geformeerd en Die ze gemaakt heeft; HIJ heeft ze bevestigd, HIJ heeft ze niet geschapen,  dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daar in wonen zou: IK ben de HEERE, en niemand meer!" Jes.42:8. "IK ben de 
HEERE, dat is Mijn NAAM; en Mijn eer zal IK aan geen ander geven" - niet aan een engel of aan iemand anders! - noch Mijn lof de 
gesneden beelden!" JEZUS zei dat HIJ was gekomen in de NAAM van de HEERE GOD - De HEERE JEZUS CHRISTUS kwam in de NAAM 
van de Vader, Welke de HEILIGE GEEST is! En in Zijn NAAM heeft HIJ de GEEST der Waarheid opnieuw gezonden. Jes. 43:10. "Gijlieden zijt Mijn getuigen,spreekt de HEERE,en Mijn knecht,die IK uitverkoren heb; opdat gij het weet, en MIJ gelooft, en verstaat, dat IK Diegene ben, 
dat vóór MIJ geen GOD geformeerd is, en na MIJ geen zijn zal!" Zach. 14:9. "En de HEERE zal tot Koning zijn over de ganse aarde; te  
dien dage zal de HEERE één zijn, en Zijn NAAM één!" Jes. 43:11. "IK, IK ben de HEERE, en er is geen HEILAND behalve MIJ!"  - Als u dit leest in Jes. 9:5, dan wordt dit zelfs nog op een krachtiger manier naar voren gebracht. Psalm 103:2 en 3. "Looft de HEERE, mijn ziel, en vergeet  geen van Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest!" 2 Petr. 3:9. "De HEERE is niet traag aangaande de  belofte!" - U hebt het antwoord in u, en dat zult u moeten vrijmaken! U hebt een bepaalde mate aan geloof! Het Koninkrijk van GOD is in u! Er is  maar één ding wat de HEERE niet weet, en dat is het bestaan van een andere god. Jes. 44:8. "Want gijlieden zijt Mijn getuigen; Is er ook een GOD  behalve MIJ? Immers geen andere Rotssteen, IK ken er geen?" Ps. 68:20. "Geloofd zij de HEERE; dag bij dag overlaadt HIJ ons, Die GOD is onze  zaligheid!" Jes. 45:22. "Wendt u naar MIJ toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want IK ben GOD, en niemand meer!" Deut. 6:4 en 5.  "Hoor Israël! de HEERE, onze GOD, is een enig HEERE! Zo zult gij de HEERE, uw GOD liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen!" - Dat deze prediking u mag zegenen met alle kracht van de HEILIGE GEEST. Laat de oude vleselijke natuur verdwijnen, en  laat de HEILIGE GEEST Zijn werk doen. Waar u ook bent, sta toe dat de HEILIGE GEEST werkzaam kan zijn! HIJ is in u, en sta HEM toe om dat te  doen, en heb een verwachting in uw hart met betrekking tot deze werking. Begin de HEERE te prijzen en begin de HEERE GOD te zegenen! 
Geef HEM de dank! HIJ zegt: "IK troon op de lofzangen van Mijn volk, en waar Mijn volk MIJ prijst, daar breng IK genezing, en waar  
Mijn volk MIJ prijst, daar breng IK verlossing!" De HEERE leeft in een bepaalde atmosfeer, en dat is de lofprijzing van Zijn volk.  In de tempel van Salomo kwam een zware Wolk binnen, zodat de priesters vanwege de Wolk, de dienst in de tempel niet konden vervullen! Spreuken  1:23. "Keert u tot Mijn bestraffing; ziet, IK zal Mijn GEEST ulieden overvloediglijk uitstorten; IK zal Mijn Woorden u bekend maken!" - En in de  Bijbel staat vermeld: "IK zal van Mijn GEEST uitgieten op alle vlees," maar alle vlees zal dit niet aannemen met een open hart! In Luc. 7:23 staat  in dit opzicht: "En zalig is hij, die aan MIJ niet zal geërgerd worden!" Rom. 8:9, 14. "Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de Geest, zo  anders de GEEST GODS in u woont. Maar zo iemand de GEEST van CHRISTUS niet heeft, die komt HEM niet toe!" Vers 14. "Want zovelen als er door de GEEST GODS geleid worden, die zijn de zonen GODS!" Vanavond worden we door het WOORD van GOD geleid; we worden door de  GEEST van GOD geleid, en daarom zijn wij de zonen van GOD. Efez. 5:18-21. "En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt  vervuld met de GEEST! Sprekende onder elkander met Psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende de HEERE in uw hart! Dankende te allen tijd over alle dingen GOD en de Vader, in de NAAM van de HEERE JEZUS CHRISTUS!" Fil. 2:13. "Want het is GOD, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen!" In Jes. 1:18 staat in dit opzicht: "Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de  HEERE!"- HIJ zegt hier: "Laten wij deze zaak bespreken!" HIJ is Oneindig! Psalm. 34:8. "De Engel des HEEREN legert Zich rondom degenen, die  HEM vrezen, en rukt hen uit!" 1 Kor. 3:16. "Weet gij niet, dat gij GODS tempel zijt, en de GEEST GODS in ulieden woont?" - Nu, de GEEST van  GOD is daar aanwezig, en het Koninkrijk van GOD is in u! 1 Kor. 6:20. "Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan GOD in uw lichaam en in  uw geest, welke GODES zijn!" Hand. 16:31. "Geloof in de HEERE JEZUS CHRISTUS, en gij zult zalig worden," en gij zult genezen worden! 
Kunt u hier amen op zeggen? Judas :3. "Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij ernstig strijdt voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is!" Nu, hij spreekt hier  over het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd was! Weet u wat dit voor een soort geloof was? Het was de kracht. En het is geen  nieuw soort geloof, waardoor wonderen buitengesloten worden! Het is niet dat soort geloof waarmee men het WOORD hanteert, en waar men 
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tezelfdertijd tegen het WOORD ingaat.  Het is Het krachtige apostolische geloof!  - "Strijdt ernstig voor het geloof,  dat eenmaal de heiligen overgeleverd is!" En dit geloof werd door de HEERE JEZUS CHRISTUS overgeleverd, en door de apostelen. En dit heeft betrekking op alle macht!  - "Zie, IK geef u alle macht in hemel en op aarde!" Hoevelen van u voelen dat? Dat is het geloof, het krachtige apostolische geloof, waar wij voor  strijden. En geloof mij, daardoor zullen de mensen bevrijd worden. "Uw hart worde niet ontroerd." U zult het aan de HEERE over moeten geven!  Is dat niet wonderbaar? 
In Zijn Overvloedige liefde,Neal Frisby
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