
DE VREUGDE VAN HET GETUIGENDeze gehele week - en dat is uitgezonden via alle nieuwsmedia - hebben wij de paus hier in de U.S.A. op  bezoek gehad. En ik heb opgemerkt dat hij naar de grote plaatsen en de kleine plaatsen is gegaan. En hij ging  daar waar ze maar een kleine kerk hadden. Hij ging overal heen. Wat hij probeerde te doen, was om te tonen wat de wereld en zijn kerk, wat de oude leerstelling - of de Pinkster leerstelling in die dagen inhield. Want  dat zijn de dingen die men vandaag aan de dag niet uitdraagt, ziet u? En hij ging overal heen, waar hij maar  heen kon gaan! Ziet u - vol met werken! Vol met werken! Maar wij weten dat dit systeem afvallig is geworden. En u kunt zien. – Dit toont ons iets aangaande getuigen, en dat met betrekking tot de manier waarop dat daar  werd gedaan. Zoals de dingen tijdens de eerste gemeente onder de apostelen ook hebben plaatsgevonden. En als u niet iets voor GOD gaat doen, dan zullen zij die mensen allemaal verkrijgen! Want hun priesters en missionarissen zijn overal aanwezig.  Hij  heeft  gezegd, "Ik ben Johannes Paulus II  en ik wil  u! "Hoevelen hebben dat gehoord? En ik probeer hier niet om tegen de Rooms Katholieke mensen te spreken, want er  zullen  er  sommige  zijn  die  de  doop  in  de  Heilige  Geest  zullen  ontvangen!  Sommigen  zullen  verlossing ontvangen en uit dat systeem vandaan komen. Maar alle systemen, inclusief dat systeem, op een bepaalde  dag zullen ze met het beest verbonden zijn. En hoevelen weten, dat in Openb.13 en 17 staat vermeld, het staat daar ergens - dat zij zich  aangaande  het  beest  verbaasden,  of  dat  zij  het  beest  volgden!  En op een bepaalde dag zal  het  Communisme hierbij  betrokken zijn  -  de  afvalligen! En hier gaat het in dit opzicht over het getuigen. Want in dit opzicht zegt de Bijbel, "Ware het mogelijk, dan zou den de uitverkorenen verleid worden!" En de vastberadenheid met betrekking tot de abortus en overspel of hoererij en voorbehoedsmiddelen. Deze dingen kwamen  daar rechtstreeks naar voren. Hij bracht de oude standaard rechtstreeks voor het publiek naar voren! En waarom deed hij dat? Ze deden dat  niet bepaald voor hun mensen, maar ze haalden hier uit naar de Protestanten, die reeds achter hun aankomen! Hoevelen kunnen nu, prijs de  HERE zeggen, omdat GOD deze waarheid in de Bijbel geopenbaard heeft? Daarom komen ze met deze maatstaven naar voren. Maar de Bijbel  zegt," Wordt niet verleid," maar houd uw ogen open! Blijf rechtstreeks op het Woord van de HERE staan. Misschien is dit voor sommigen van u  moeilijk te verstaan, maar het zal uiteindelijk - en dit opzicht maakt het verschil hoe dicht het bij Pinksteren in de buurt komt en hoe men  eventueel gelijk aan het evangelie zal handelen. – De Bijbel zegt dat deze dingen in de tegenovergestelde richting zullen gaan! En wanneer dit  zal gebeuren, dan zal datgene dat gelijk een lam was in een beest gaan veranderen. En al diegenen, die tevoorschijn zijn ge komen om de lauwe systemen tot zich te trekken en zij die hun standpunt nog niet hebben bepaald aangaande het binnengaan van de dingen, die uit Gods Heilige  Geest afkomstig zijn, en in de HERE JEZUS CHRISTUS - zij zullen weer opnieuw in dat systeem binnengetrokken worden, ziet u? En dan zal het  lamachtige in de vorm van een beest gaan veranderen! En dan zal de draak aan het spreken zijn, en dat is dan rechtstreeks het einde. Maar wij  zullen voor deze mensen en voor al deze systemen moeten bidden! Maar de afvalligheid gaat nu als een stormwind over de aarde heen. Maar wij zullen tegen hen moeten prediken of getuigen, want de Bijbel zegt, "Gaat uit hun midden weg!" Ik heb opgemerkt dat ze prediken tot de rijksten en de armsten. Het is overal. En daarom kunnen wij nu beter handelen, want wij zullen ze binnenhalen. Wist u dat? Het is in de  geschiedenis van de U.S.A. nog nooit eerder voorgekomen dat een paus het Witte Huis kon bezoeken, want dat waren de beginselen van de  grondwet. Nu lijkt het erop dat er nooit pressie uitgeoefend zal worden! Maar de pressie zal komen! De gemeente blijft in gebreke aangaande  het zijn van een getuige! Hand. 3:19 en 21. "Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uit gedelgd worden, opdat er tijden van verademing  mogen  komen  van  het  aangezicht  des  HEREN.  –  Welken  de  hemel  moet  ontvangen  tot  de  tijden  der  wederoprichting  aller  dingen,waarvan GOD gesproken heeft bij monde van ZIJN heilige profeten!" In Jes. 43:10 brengt HIJ duidelijk naar voren."Gij zijt,  luidt het  Woord des HEREN, MIJN getuigen!" Hand.1:3. "Aan wie HIJ ZICH ook na ZIJN lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond; veertig dagen  lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk GODS betreft!" JEZUS was nog steeds aan het getuigen! En dit deed HIJ  terwijl HIJ reeds een verheerlijkt lichaam had. HIJ predikte hen nog steeds over het evangelie van JEZUS CHRISTUS! Vers 8. "Maar gij zult kracht  ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult MIJN getuigen zijn!" Er is een diepere wandel dan alleen het ontvangen van de  heilige Geest! Want dat is alleen maar het begin! "En gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der  aarde!" Het uiterste der aarde is in dit opzicht voor ons overgelaten. JEZUS was een voorbeeld aangaande het getuigen, en wel met betrekking  tot de Samaritaanse vrouw bij de bron! Bij de nacht sprak HIJ tot Nicodemus! En waar HIJ ook kwam, het waren geen sociale be zoeken. JEZUS werd de Waarachtige en getrouwe Getuige genoemd. Jes. 55:4. "Zie, IK heb hem tot een getuige voor de natiën gesteld." Hand. 26:22. "Als een getuige ....voor groot en klein!" Ezech. 3:18. "Als IK tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven - en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om  de  goddeloze  voor  zijn  goddeloze  weg  te  waarschuwen  ten  einde  hem  in  het  leven  te  behouden,  dan  zal  die  goddeloze  om  zijn  eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal IK u rekenschap vragen!" Vers 19 "Maar als gij de goddeloze waar schuwt en hij zich niet bekeert van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg dan zal hij in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw leven gered! "Als u het  leven van een ander zoekt te behouden, dan zult gij uw eigen leven of ziel behouden! Ook als ze niet willen luisteren, dan zegt de HERE, "Gij zijt  MIJN getuigen!" Mark. 16:15 "Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping!" Verder zal de HERE zelf de scheiding aan brengen. HIJ zal gaan bundelen. Het bundelen hebben we in de afgelopen week gezien. Ze worden voor het bundelen gereed  gemaakt. De lauwe systemen zullen gebundeld worden. Deze dingen kunt u in Matth. 13:30 lezen. Wij zullen de vissen in het net moeten vangen  en de HERE zal het afscheiden doen. Matth. 28:20. "En leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan  de voleinding der wereld!" Jer.  8:20 -  herinner u dit  Schriftgedeelte.  "Voorbij  is de oogst,  teneinde de zomer en Wij zijn niet verlost!" En  herinner u dan dat er menigten in de vallei der beslissing zijn. En zij hebben een getuigenis nodig, want de dag des HEREN is nabij. Joh.15:16.  "Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen." Hij heeft u uitgekozen en gezalfd – "opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen  en uw vrucht zou blijven!" Sommige mensen blijven in hun gemeente zitten, totdat de mensen bij hen komen! Maar de HERE heeft gezegd dat  Wij uit moeten gaan. Ik heb deze dingen nooit anders in de Bijbel gelezen! Luc.14:23. "En de HERE zeide tot de dienstknecht: Ga de wegen en de  paden op en dwing hen binnen te komen, want Mijn huis moet vol worden!" De dienstknecht is de Heilige Geest! In Hand. kunnen wij lezen dat  ze van huis tot huis gingen, enz! En daarnaast hadden ze grote samenkomsten. Luc. 10:2. "En HIJ zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar de  arbeiders zijn weinig!" JEZUS toont ons hier dat er aan het einde van dit tijdperk een grote oogst zou zijn. De HERE heeft tegen mij gezegd dat 
HIJ de mensen die niet werken uit ZIJN mond zal spuwen! "Bidt daarom de HEER van de oogst, dat HIJ arbeiders uitzende in ZIJN  
oogst!" De HERE zegt dat de mensen zich meestal voor deze dingen schamen. "Weest vrijmoedig, zegt de HERE, en ga voorwaarts en IK 
zal uw handen zegenen!" Hoe denkt u dat  de apostelen tot apostelen zijn geworden? Ze waren vrijmoedig.  Paulus zei  dat hij  zich niet  schaamde voor het evangelie van JEZUS CHRISTUS. De eerste gemeente heeft veel mensen tot CHRISTUS gebracht. Jes. 55:11. "Alzo zal MIJN  
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Woord dat uit MIJN mond uitgaat,  ook zijn;  het zal  niet ledig tot MIJ wederkeren!" De HERE sprak tot mij en zei,  "Zij  die met u zijn,  zijn  persoonlijke getuigen aangaande MIJN werk!" HIJ bedoelt hier dat u getuige geweest bent van de dingen die hier hebben plaatsgevonden! "Zij  hebben het teken, de wonderen en krachten gezien en hebben MIJN waarachtige tegenwoordigheid gevoeld, en zo zullen zij winners van zielen  zijn!" Sommigen hier in deze gemeente zullen zielenwinners voor de gemeente zijn! "Bereid gij de weg des HEREN!" En daarna zei HIJ, "Drijft  handel totdat IK terug kom!" De nacht komt waarin niemand werken kan!" En een hard of goed werkende gemeente heeft geen tijd om de dingen te bekritiseren en om te gaan achterklappen!" Wij zijn de getuigen van GOD! Vrouwen kunnen in dit opzicht ook getuigen! Toen Paulus zei dat de vrouwen in de gemeente moesten zwijgen, toen sprak hij over de gemeente wetten. En dat aangaande de zaken der openbaringen  waarop de gemeente is opgebouwd, want deze is gebouwd op de ROTS JEZUS CHRISTUS. Hand. 1:8. "Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de  Heilige Geest over u komt, en gij  zult  MIJN getuigen zijn "Hier waren ook vrouwen bij  betrokken.  Er waren na melijk ook vrouwen in de opperkamer! Bestraf de duivel als u door hem aangevallen wordt, want de HERE wil dat u iets voor HEM zult doen, of dat u iets voor HEM zult gaan doen. "Bestraf hem, want voor zulk een tijd heb IK u geroepen, zegt de HERE, en IK zal over u werken! “Glorie zij GOD.” Hij zegt, “Deze  tekenen zullen de gelovigen volgen, en HIJ heeft gezegd dat HIJ tot aan het einde met ons zal zijn.   
In Zijn Overvloedige liefde,Neal Frisby
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