
DIMENSIES VAN DE HEILIGE GEESTNu, de HEILIGE GEEST komt in verschillende dimensies op de aarde. En deze is zo gecompliceerd,  zodat  de  gewone  mensen  de  werkingen  en  de  onderscheidingen  niet  kennen.  Het  is daadwerkelijk gelijk een machine en dit met betrekking tot de HEILIGE GEEST. Het gaat verder dan welke computer dan ook, en het gaat verder dan elke elektronica die de mensheid bezit. Alle 
mensen die de Bijbel nemen, weten dat Hij werkt, verlost en geneest, enz.!  Maar er is veel meer  met  betrekking  tot  de  diepten  van  de  HEILIGE  GEEST,  en  de  dimensies  waarop  HIJ  in verschillende tijdperken is verschenen en dit  ook ten opzichte van het feit  hoe HIJ  werkt ten  opzichte van verschillende mensen en verschillende naties; en hoe HIJ de dingen na iedere 100 jaar in andere dimensies naar voren brengt. En zo is de dienst van deze morgen in verschillende stadia;  en  we  zullen  de  dimensies  naar  voren  brengen.  En  daarom  zijn  deze  dingen  zeer belangrijk en dit  zou iedereen moeten weten.  Nu,  de Schriftgedeeltes die wij  zullen aanhalen worden gebruikelijk in predikingen aangaande de HEILIGE GEEST naar voren gebracht. Maar we zullen nu een aantal nieuwe aspecten gaan  behandelen, en dan zullen we gaan zien wat de HERE hier voor ons heeft; en ik zal spreken over de mysterieuze HEILIGE GEEST – waar is Hij en hoe is HIJ werkzaam?

In alle boodschappen die de HERE geeft, attendeert HIJ de mensen op het feit dat beproevingen noodzakelijk zijn voor de groei van  
het geestelijk leven van Zijn kinderen! Hoevelen van u weten dit? Dat karakter wordt door moeilijkheden en beproevingen heen,  
gevormd, en niet door wonderen en tekenen! Uw karakter wordt niet door wonderen en tekenen gevormd. En GOD spreekt dat het nu de tijd is voor de uitverkorenen om voorwaarts te gaan. Ik voel het met betrekking tot deze 80'er jaren – GODS volk moet voorwaarts gaan.  GODS volk is reeds lang genoeg in de wildernis geweest – ze zijn gerijpt geworden. De Vuurkolom zal Zich spoedig gaan verheffen, en de  kinderen  van  GOD  moeten  voorwaarts  gaan,  en  het  beloofde  land  binnen  marcheren.  Maar  voordat  wij  het  beloofde  hemelse  land 
binnengaan", zullen wij eerst een ander beloofd land binnengaan; en dat zal overvloedig zijn van gaven en de vruchten van de GEEST.  Kunt u amen zeggen? Een grote uitgieting en een groot herstel van de HERE. En leiders die niet door GOD aangesteld zijn zullen alleen maar  voor een korte tijd verder gaan. Het kaf zal verbrand worden en de ware vruchten zullen ingezameld worden.  GOD heeft in de brief van Jacobus beloofd dat dit zou geschieden! En dit is profetisch aangaande het einde van dit tijdperk. Maar als de gemeente het laatste gedeelte zal  betreden, dan zullen er nog steeds conflicten of moeilijkheden zijn. De satan zal proberen om GODS dienaren te doen veranderen, en door  misleidingen zal hij veroorzaken dat er velen in het anti-christelijke systeem terecht zullen komen. Rechtstreeks, wanneer dit zal geschieden, en dat met betrekking tot het programma van de anti-christ;  en wanneer de satan zijn volgelingen verenigt,  zal  de HERE de leden van Zijn  gemeente bijeen verzamelen zodat ze één zullen zijn! Hoevelen van u weten dit? De eenheid zal tevoorschijn gaan komen! En door de kracht  van GOD zullen er manifestaties, groter dan ooit tevoren, te voorschijn komen. We zullen donder-manifestaties aangaande de kracht van GOD gaan beleven. En zodoende is de wolk bezig om Zich te verheffen. En zo zien we dat er een groei is, en we zien de dimensies van de Kracht des  HEREN!Mark. 4:23-29, en in deze Schriftgedeelten zien wij de GEEST van GOD veranderen van de éne dimensie tot de andere! En nu, in ons tijdperk,  komt de laatste dimensie aangaande de openbaring te voorschijn. En dan is de groei volkomen, en is het patroon gereed. – "Indien iemand oren  heeft om te horen, die hore!" – Nu, let op deze dimensies. – "En HIJ zeide tot hen: Ziet toe wat gij hoort. Met de maat, waarmede gij meet,  
zal  u gemeten worden, en u zal boven die maat gegeven worden!" – Hier gaat HIJ verder aangaande dingen die de mensen niet  
begrepen hadden!" – "Want wie heeft die zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden!"  Nu, luister! Wanneer u naar deze dingen luistert, en deze dingen in uw hart gelooft, en als u het aanneemt, dan zult u nog meer ontvangen en dat  door de HEILIGE GEEST! Maar aangaande de anderen die niet willen luisteren; en ze willen het ook niet ontvangen – het zal van hen worden  weggenomen en aan anderen worden gegeven; zodat die tweemaal zoveel zullen verkrijgen als dit tijdperk afgesloten zal worden. Kunt u amen  zeggen?Er zijn veel mensen die denken dat deze Schriftgedeelten met financiële aangelegenheden te maken hebben; maar deze dingen hebben hier in dit opzicht te maken met het horen naar het WOORD van GOD, en wel om het te ontvangen en te bewaren! Als u dit in uw hart bewaart, en als u  dit gelooft, dan zal u meer gegeven worden. En als dit tijdperk afgesloten zal worden, dan zal de Bruid steeds meer en meer ontvangen, totdat  ze uiteindelijk opgenomen zal worden. Maar de andere groepen beginnen de dingen die ze gehoord hebben, te verwerpen. Datgene wat zij in  het verleden gehoord hebben, dat beginnen ze aan de kant te leggen. Het begint te verwateren. En datgene wat ze bezeten hebben, dat zal 
door de GEEST van hen weggenomen worden en aan diegenen gegeven worden die geluisterd hebben –  en alle 7 zalvingen zullen over 
hen uitgegoten worden! Kunt u amen zeggen? Nu, wanneer zij verzwakken, en wanneer de zalving van hen wordt weggenomen, dan zullen zij  in het verkeerde systeem terecht gaan komen – het valse systeem. En dan gaat het op deze manier verder! Vers 26. "En HIJ zeide; Alzo is het Koninkrijk GODS, als een mens, die zaad werpt in de aarde, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit  zonder dat hij zelf weet hoe!" Ziet u, het is door verschillende dienaren des Woords geplant, en we gaan slapen, en de dingen beginnen te  groeien! Het is de HEILIGE GEEST die begint te werken waar HIJ wil werken! We zullen dit straks lezen. Er is een Schriftgedeelte wat hier  rechtstreeks op van toepassing is. En dit begint daar in verschil lende fasen of stadia naar voren te komen. En u zult gaan zien waarom ik, nadat  ik de prediking voltooid had, op deze gelijkenis moest terugkomen! Vers 28. "De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst een halm, "Dat was het eerste begin van het gemeente-tijdperk! – "daarna een aar" – Toen  kwam de groei verder te voorschijn, ziet u? Er zijn 3 fasen. – "daarna het volle koren in de aar!" In dit opzicht zijn er 3 dimensies. Dit is het  stadium waar we vandaag aan de dag aan toe zijn gekomen.  De HEILIGE GEEST is ten opzichte  van dit  koren wat we hier hebben,  in 3  verschillende dimensies werkzaam geweest. Zodoende zien we dat daarna het volle koren in de aar te voorschijn is gekomen. Drie fasen die tot  in de laatste dagen leiden. – "Maar wanneer dan de vrucht rijp is, " – Daar hebt u het koren in de aar! – "Laat HIJ er terstond de sikkel in slaan!"  – Dit is een krachtig werk. – En terstond laat HIJ de sikkel er in slaan, omdat de oogsttijd is aangebroken" – De Bruid, de inzameling van de  eerste  vruchten,  ten  opzichte  van  de  tarwe  heeft  ook betrekking  op  de  rijping  daarvan.  En dan  is  er  nog  een  groep  die  door  de  grote  verdrukking gerijpt zal worden. Maar het zijn de uitverkorenen van GOD die met de HERE zullen opstijgen! En zo zien we deze dimensies in de volheid der tijden te voorschijn komen. Luister nu! Het werk van de GEEST in de bediening, ziet u? Het Vuur van GOD dat de ziel verlicht; dat is hetgene wat de HEILIGE GEEST in dit opzicht doet.  Nu, het is de HEILIGE GEEST die zondaren van zonde overtuigt. Wij hebben het zaaien of planten gezien, en hebben het koren in de aarde zien  
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komen; en nu komen we tot de HEILIGE GEEST Die al deze dingen heeft gedaan. En dat met betrekking tot de mensen die het zaad gezaaid  hebben, en waar de HEILIGE GEEST over of aan hen begint te werken. – Joh. 16:8-11. "En als HIJ komt, zal HIJ de wereld overtuigen van zonde  en van gerechtigheid en van oordeel!" Nu, de HEILIGE GEEST overtuigt zondaren! Nu, de GEEST heeft een Stem, en dat met betrekking tot oren  die gereed gemaakt zijn om te luisteren. En we zullen, dit nu direct aantonen. Nu, aangaande het volgende vers zien wij de wijsheid van de  HEILIGE GEEST! We zullen uiteindelijk terecht komen in het tijdperk wat Ezechiël heeft gezien. Maar er zal een stadium moeten komen; een  geloof van GOD door de HEILIGE GEEST, zodat u de werken van de HEILIGE GEEST aangetoond worden, en zodat u de belangrijkheid van de  HEILIGE GEEST begint op te merken, en datgene wat HIJ zal gaan doen. Want HIJ zal deze dingen in deze decade gaan doen. HIJ zal Zijn volk  gereed maken, zoals nooit tevoren. En zo zien we dat HIJ overtuigt! Nu, de HEILIGE GEEST produceert de nieuwe geboorte of wedergeboorte! Wat uit het vlees geboren is,  dat is vlees,  en wat uit de GEEST geboren is, dat is geest. Verwonder u hierover niet, dat IK gezegd heb: Gij moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en  gij hoort het geluid daarvan!" – Nu , de HEILIGE GEEST beweegt Zich, of HIJ werkt, waar HIJ wil. Niemand kan HEM vertellen waar HIJ moet  gaan. Niemand kan HEM vertellen wie, of wat HIJ moet verlossen! U kunt alleen maar bidden dat GOD Zijn volk bijéén wil vergaren, en zielen  winnen! Maar de HEILIGE GEEST gaat daarheen, waar HIJ heen wil gaan. Met andere woorden; de dingen zijn voorbestemd – predestinatie! HIJ  kan een roep uit laten gaan, en daarna 2 jaar lang aangaande dat huis niet opnieuw roepen. HIJ kan een bepaalde natie roepen, waar HIJ een tijd  lang niet weer verschijnt. HIJ gaat gelijk de wind. – HIJ komt en HIJ gaat, en gij kunt het geluid daarvan alleen horen als HIJ voorbij gaat, zo ie  een ieder, die uit de GEEST geboren is!" (Joh. 3:6-8) De HERE kiest diegenen die HIJ wil. "De HEILIGE GEEST beweegt Zich, zegt de HERE, en HIJ  is gelijk een wind over Zijn volk! Open uw oren! Geef acht, zegt de HERE, want er zal een grote zegen over u komen. IK ben de gemeente 
van de laatste dagen aan het zegenen!" O, prijs GOD. U kunt in uw hart aan veel mislukkingen denken. U kunt daar geconfronteerd worden met dingen die u verontrusten, en dan zult u de Glorieuze HEILIGE GEEST missen die waait waarheen HIJ wil! Maar HIJ komt, en HIJ is daar  altijd voor diegenen die HEM lief hebben! En zo zien wij dat HIJ datgene verkiest wat de mens niet zou kiezen! De HERE verkiest! Joh. 6:63. "De GEEST is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut,de Woorden die IK tot u gesproken heb, zijn geest en leven!" Ziet u, ze zijn  het Waarachtige leven! De GEEST van GOD zal u levend maken en zal u van de valstrikken van de satan vandaan halen. En de HEILIGE GEEST getuigt van CHRISTUS, en HIJ verheerlijkt Zijn NAAM! En en er zijn veel mensen die deze dingen niet begrijpen, en dat is omdat Hij in Zijn  NAAM is gekomen!God kan sommigen van Zijn volk in de woestijn plaatsen on Zijn Kracht aan te tonen! Hier is een profetische uiting die vele jaren geleden werd uitgesproken. En luister nu naar de vervulling die vandaag plaats vindt. – "Daarom, als IK het verkozen heb om Mijn volk voor een poos in 
de woestijn te plaatsen; dan heb IK daar een bedoeling mee! En voor hen heb IK reeds anderen in de woestijn geplaatst en had daar  
een bedoeling mee. IK heb hen daar voor Mijn heerlijkheid gesteld; en zoals IK tegen Philippus heb gezegd dat hij moest opstaan en 
naar Gaza gaan; en zoals IK deze dingen tegen anderen gezegd heb; en IK zal doorgaan om deze dingen te zeggen" – glorie zij GOD! –  
"En IK zal dezelfde middelen gebruiken om hen weg te nemen; en dat op het bepaalde uur,  zoals IK dit  ook met Philippus heb  
gedaan!" – U weet dat hij werd opgenomen en naar een andere plaats gevoerd! Misschien zullen dit soort dingen aan het einde van dit tijdperk met sommige mensen op de aarde plaatsvinden. Maar in het bijzonder betekent het dit. "Op de gestelde tijd zal er een verandering of opname  plaatsvinden." – Nu,  want deze bediening is voor de mensen van heden,  zoals het toen voor de mensen van die dag was.  En IK zal alle 
apostolische kracht  aan de gemeente gaan herstellen;  dit  zal  gebeuren als Mijn volk tezamen zal  komen en zich verheugen,  en  
wanneer ze op MIJ leunen, en wanneer zij zich met elkaar zullen verblijden en wanneer ze één in Mijn handen zullen worden!" Dat is  
het geheimenis! – IK zal grote en machtige dingen doen!" – Daar is de opwekking, en dat is als ze allemaal in Zijn hand zijn verenigd. Er zal  een opwekking komen. En zodoende zien we de grote oogst in het begin van de 80'er jaren te voorschijn komen. Daarom zullen we gereed moeten zijn! En het kaf zal van de kinderen des HEREN gescheiden worden.  "En IK zal spreken, zegt de HERE, de dingen die IK tot de 
apostelen heb gesproken, en door hen heen; en dit ook aangaande de woorden van Johannes de Doper, want zij zullen in vervulling  
gaan!" – En u herinnert zich wat Johannes de Doper aangaande reinigen of uitzuiveren gezegd heeft! – "Ze zullen gereinigd en gezuiverd  worden,  en Mijn wan is in Mijn hand, en het is gelijk een tweesnijdend zwaard, en IK zal MIJ onder Mijn volk bewegen! IK zal Mijn 
WOORD planten voor diegenen die willen luisteren! Herinnert u zich nu, zegt de HERE, het begin van de gelijkenis? Zij die meer zullen luisteren, aan hen zal gegeven worden! Maar zij die niet luisteren, ook datgene wat zij bezitten, zal van hen weggenomen worden, zodat ze  afvallig kunnen worden en afvallen. Maar het zal in grotere mate aan de anderen worden gegeven!" Kunt u amen zeggen? U herinnert zich de gelijkenis aangaande de ponden of talenten. De HERE zei daar dat de éne zijn pond of talent verborgen had, en de anderen  gebruikten hun talenten of ponden.  En het pond of het talent van de éne werd van hem afgenomen,  en gegeven aan diegenen die reeds  veelvuldig hadden verkregen. Maar deze dingen hebben vandaag aan de dag met het WOORD van GOD te maken. Het zal afgenomen worden van diegenen die niet naar het WOORD van GOD luisteren en het bewaren. Het eerste gedeelte aangaande de gelijkenis kwam rechtstreeks van  de HERE, en de gelijkenis aangaande de talenten heb ik er aan toegevoegd. En zo zien we de scheiding. (Broeder Frisby vertelt over de dwaze  maagden uit Matth. 25 en wel dat ze te laat kwamen!) De Bijbel vermeldt dat er sommigen opgenomen zullen worden, en dat er sommigen  achtergelaten zullen worden. Kunt u niet zien dat de historische bewegingen hier geen deel aan willen hebben? Ze hebben het er over dat de  HEILIGE GEEST uitgestort zal worden. Maar de Bijbel zegt dat ze te laat waren, toen ze de olie wilden gaan kopen. En dan zal de verdrukking  aanbreken,  waar ze  in verstrooid zullen worden,  en dan zal  het merkteken van het beest naar voren gaan komen op de aarde.  Maar de  uitverkorenen zullen hier geen deel aan krijgen! Matth. 3:12 "De wan is in Zijn hand en HIJ zal Zijn dorsvloer geheel zuiveren en Zijn graan in de schuur bijeen brengen, maar het kaf zal HIJ  verbranden met onuitblusbaar vuur!" – En dat onuitblusbaar vuur zal het vuur zijn dat tot Mijn volk zal spreken; dat zal het vuur van 
Mijn GEEST zijn, En Mijn Kracht zal uitgaan, en het kaf verteren, zoals gij dit nog nooit tevoren gezien hebt! Gij zult zien dat er mannen 
op zullen staan die dingen zullen zeggen, die ze tevoren niet gezegd hebben, en zij zullen de Stem van vurigheid en gehoorzaamheid  
met betrekking tot Mijn Wil naar voren brengen, en dat met betrekking tot Mijn werken! HIJ zal een groot werk gaan doen! Geef acht op de grote crisissen die zullen gaan komen. Deze dingen zullen komen! Nu,  teruggaande tot de HEILIGE GEEST! De HEILIGE GEEST zal  van CHRISTUS getuigen,  als  HIJ  komt.  De Trooster is  gekomen.  HIJ  is  de  Zorgdrager van de Wijngaard en zorgt voor de vruchten, enz. ! Ook is HIJ de grote Visser! HIJ is het Hoofd. En HIJ is Het Die getuigt. Joh. 15:26 "Wanneer de Trooster komt, die IK u zenden zal van de VADER, de GEEST der Waarheid, die van de VADER uitgaat, zal Deze van MIJ  getuigen!" HIJ getuigt van de HERE JEZUS CHRISTUS! Joh. 14:26 "Maar de Trooster, de HEILIGE GEEST, Die de VADER zenden zal in Mijn NAA.M, Die zal u alles leren en u te binnenbrengen al wat IK  u gezegd heb!" Het volk in de eindtijd zal een profetisch volk zijn! Zij zullen naar het WOORD van GOD luisteren en horen! "Meer, zegt de HERE,  zal over hen uitgegoten worden!" Amen! Deze dingen komen in dimensies tot mij! Het is wonderbaar! GOD zal Zijn volk zegenen. Joh. 14:26.  
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“Het is de GEEST u alles in herinnering zal brengen ziet u? Een gezond verstand, en dat aangaande de dingen die gaan komen; en dit ook ten  opzichte van Goddelijke Liefde! De HEILIGE GEEST zal u dingen aantonen betreffende de liefde; en dat met betrekking tot uw familie – en dat  naast Goddelijke Liefde. De HEILIGE GEEST is de grootste Raadsman aangaande het huwelijk die bij de mensheid bekend is, – en dit als er  problemen of moeilijkheden in het huwelijk optreden! Hoevelen van u weten dit? En toch willen de mensen zich niet aangaande de goddelijke Liefde laten leren – en dat aangaande ware liefde! We leven in hachelijke tijden. We leven in een tijd waarin de vrouwen op het mentale vlak  nerveus en overstuur zijn. Mannen leven als het ware op het scherp van het mes. Onenigheden bevinden zich in de lucht. Het lijkt erop alsof er  een dwaling over de aarde rondwaart. En deze dingen maken het zeer moeilijk voor de Christelijke mannen en vrouwen. Ze zullen getest gaan  worden, en dat overeenkomstig de dingen die GOD mij getoond heeft. En de jonge mensen zullen ook getest of beproefd worden. En hun huwelijken zullen als nooit tevoren getest worden. Maar toch is de HEILIGE GEEST de grote Trooster! HIJ is Diegene die de dingen verzegelt. En  deze HEILIGE GEEST zal  de groep tezamen houden, en zodoende zult  u in staat gesteld worden om opgenomen te worden! Kunt u amen  zeggen? Daarom is HIJ de Raadsman aangaande alle dingen! Joh. 16:13. “Doch wanneer HIJ komt, de GEEST der Waarheid, zal HIJ u de weg wijzen tot de volle Waarheid; want HIJ zal niet uit Zichzelf  spreken,  maar  al  wat  HIJ  hoort,  zal  HIJ  spreken  en  de  toekomst  zal  HIJ  u  verkondigen!"  De  HEILIGE  GEEST  openbaart  ons  dat  er  een wereldrevolutie op komst is. En deze dingen zijn door de profetische gave naar voren gekomen. In de 80'er jaren zullen er meer economische  crisissen gaan komen! Ook zal de voorspoed later terugkeren, en dat overeenkomstig datgene wat bekend is gemaakt. Maar dit zal direct nog niet gaan gebeuren! Eerst zullen er nog meer crisissen in de 80'er jaren naar voren gaan komen! Het Midden-Oosten zal met problemen te  kampen  hebben en dit heb ik jaren geleden geschreven. En er zullen bepaalde dingen gaan plaatsvinden. En de dingen die daar in die landen  geschieden, zullen de gehele wereld doen veranderen! En ik heb deze dingen omstreeks 1976-77 geschreven. En daarna hebben we gezien wat  er aangaande de Perzen is gebeurd. Zie naar Babylon, en zie naar alle dingen die daar in dat Golf-gebied plaatsvinden! Ver voor de tijd dat deze  dingen naar voren kwamen werd er in dit opzicht geschreven over de kleinere oorlogen die te voorschijn zouden komen; en dit ook aangaande de ergere oorlogen. Maar over een klein poosje zullen de grote oorlogen te voorschijn gaan komen! En dit zal vlak voordat we de 80'er jaren  zullen verlaten gaan geschieden! En ik weet ongeveer de data aangaande de oorlogen die te voorschijn zullen gaan komen! En waarschijn lijk heb ik u deze al meegedeeld. Maar in dit opzicht is het deze morgen niet direct profetie, want ik ben andere dingen aan het verklaren. Maar  deze dingen zullen te voorschijn komen; en dit ook aangaande de zedeloosheid. Ook zullen er bevingen gaan komen! Ik heb geprofeteerd dat de  grootste bevingen plaats zouden vinden voordat dit tijdperk af gesloten zou worden. Ook zullen er vulkanische uitbarstingen plaatsvinden! De HEILIGE GEEST openbaart, dat er storm- en overstromingsrampen zullen plaatsvinden, enz.. Deze dingen zullen komen! De president en presidentiële leiders aangaande de 80'er jaren zijn verbonden met tragedies. Geef daar acht op! 0ok zullen er tekenen in de zeeën en in de  hemelen zijn. Ook zal er een revolutionaire uitgieting - een beweging van GOD zijn, en dan zal HIJ de sikkel er direct in laten slaan. En dan zal het erop lijken alsof u vleugelen verkregen zult hebben! Kunt u amen zeggen? 
"Nu is het uur om te werken, zegt de HERE, de donkere schaduwen komen over de aarde. Dit is het bijzondere uur. Er zal een net over  
de naties worden geworpen, maar dit zal niet over Mijn volk komen, want IK zal hen bewaren voor de valstrikken van de satan. Maar  
aangaande dit uur- er is nimmer een uur gelijk aan dit geweest, en dat voor Mijn volk, om Mijn WOORD te ontvangen en, om te 
getuigen aangaande de dingen die hier gebeuren, want nu is het de tijd dat de HEILIGE GEEST door u heen zal werken. Prijs MIJ de  
hele dag lang, en dank MIJ, zegt de HERE, en IK zal aan u werken; zoals het gesproken is." – De wind blaast of waait waarheen Hij wil.  
En ik zal werken als dezen zullen roepen! Amen! Aangaande de anderen weten wij niet wat HIJ zal gaan doen. Maar ten opzichte van ons, is HIJ er altijd. En zodoende zien wij dat HIJ onder Zijn volk werkzaam is! Ziet u, het is tijd om gereed te zijn, en om de ogen open te hebben! Ik wil hier nog wat lezen! – G0D heeft geduldig op Zijn volk gewacht! Er is een bepaalde vertraging of langzame groei; en daarna zal de sikkel er  in geslagen worden.  "Ja, IK heb hen uit de wildernis doen trekken, en ja, dat zelfs uit Egypte en IK heb hen ook uit het land doen 
trekken, zegt GOD. IK heb Mijzelf niet met hen gevestigd in de plaatsen waar zij zich legerden! En ben IK niet geduldig en lankmoedig  
geweest? IK heb op hen gewacht, om verder te trekken. En heb IK het voortgaan van de Wolk niet doen vertragen?  "Ziet u, de mensen deden niet wat HIJ hen had opgedragen!En zodoende werden de zonde en de ongerechtigheid grotelijks vermeerderd. En sommigen zijn van  het geloof af gevallen! En zodoende was er een vertraging van de voortgang van de Wolk. HIJ bracht hen in de wildernis. En zij sloegen de  richtingen in die zijzelf wilden gaan. En uiteindelijk liet HIJ hen 40 jaar in een kring rondtrekken! En zodoende zijn ze allen in de wildernis  gestorven. Jozua nam de jonge generatie, en ging het land binnen! En daarom heeft er een vertraging plaatsgevonden. En daarom vond er een geleidelijke vertraging plaats en uiteindelijk ging de Wolk niet langer voorwaarts! Dat was de Vuurkolom en de Wolk. Nu, luister goed! – "IK 
heb het voorwaarts gaan van de Wolk vertraagd, zodat Mijn volk gereed zou zijn, wanneer de Wolk voorwaarts zou gaan! Want als IK  
tijdens deze langzame groei voorwaarts was gegaan, – Hoevelen van u weten dit – of tijdens de teruggang of achteruit-gang – Hoevelen van u weten dit – Of tijdens de afval – Als HIJ de Wolk toen wat sneller had laten gaan; en dat ge durende de tijd van de teruggang en de afval – Want dit was in Zijn plan, en HIJ; heeft deze dingen geprofeteerd! –  Want als IK tijdens deze langzame groei en de neergang verder zou zijn 
gegaan, dan zouden er velen van Mijn volk achtergebleven zijn!" – Hoevelen van u weten dat HIJ groot is? HIJ weet exact wanneer HIJ voorwaarts moet gaan, en stoppen! Als deze dingen 3 jaar geleden allemaal in vervulling zouden zijn gegaan, dan zouden er sommigen achter  zijn gebleven! Maar HIJ brengt de dingen als een oogst te voorschijn. En in dit opzicht kan men niet te vroeg, maar ook niet te laat komen. Hij zal  deze tarwe oogst tevoorschijn brengen, en dat op de gestelde tijd. Daarom vermeldt de Bijbel, “Heb daarom geduld broeders, tot de komst des  Heeren! Zie, de Landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is." – Jak. 5:7. Op  dit moment zien we een langzame groei. Maar wanneer het volle koren in de aar te voorschijn komt, dan zal HIJ de sikkel er onmiddellijk  inslaan! En dan zal er iets op de aarde plaatsvinden! Dit zal op een moment geschieden dat de satan net niet waakzaam genoeg zal zijn! "Maar 
zelfs nu, heb IK gewacht, zegt de HERE, zoals IK dit in de dagen van Noach heb gedaan; toen hij de ark heeft gebouwd. Ja, en zoals IK 
door Mijn dienstknecht Jakobus heb gesproken; dat IK de; Landman ben, en wacht met een groot geduld; een lankmoedigheid ten 
opzichte van de kostbare vrucht der aarde;  totdat  de voege en de late regen erop gevallen zijn,  zodat  de vrucht  ontwikkeld en 
voortgebracht kan worden! Zo heb IK, de HERE in grote lankmoedigheid gewacht totdat IK Mijn GEEST nu uit kan gieten, zodat de  
vrucht van de GEEST aangaande Mijn volk zich kan ontwikkelen en tot rijpheid of wasdom komen! – Jak. 5:7. Laten wij ons gereed maken voor het herstel, en er zal een roep naar de zondaren uitgaan; en dan zal er kracht voor de uitverkorenen aanwezig zijn – opname  geloof! Weest vastberaden. Verkrijg alle dingen van de HEILIGE GEEST! Door de kracht van de HEILIGE GEEST zal HIJ nu, in de naties waar de uitverkorenen zich bevinden, en hier, de dingen tot ontwikkeling gaan brengen; en dat! door de Kracht van GOD – de vrucht des HEREN! We reiken nu naar het punt waar het koren haar volle wasdom of rijpheid zal  gaan verkrijgen. En dan zal HIJ de sikkel er onmiddellijk inslaan, omdat de oogsttijd is aangebroken. Hebt geduld, want de middernachtsroep  zal tevoorschijn komen!  
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Het werk van de HEILIGE GEEST is om de gelovige te activeren en om hem toe te bereiden. U zult tot ontwikkeling en rijpheid komen. Het gaat  om het rijp worden van de Christen, opdat hij in de juiste positie zal verkeren. De HERE heeft mij niet zo lang geleden meegedeeld dat de  mensen op de aarde door een bepaalde stress zijn heengegaan. Spanningen met testen en beproevingen. En de HERE is aan het werk . HIJ zei  tegen mij dat zoals de sterren hun posities in de hemelen innemen, en dat ten opzichte met hun bestemming – en in hun omloopbanen die zij  door de hemelen beschrijven – en ze bevinden zich daar allemaal in perfecte posities; totdat HIJ dit eventueel anders zou willen hebben. Nu, HIJ  zou deze dingen tijdens de verdrukking kunnen gaan veranderen – en dat zal zijn wanneer de sterren zullen vallen, enz.. Deze dingen staan in  verband met de vrouw die met de zon bekleed is, en die de maan onder haar voeten heeft, en die zich in de hemel bevindt. (Opb. 12:1-6) Joh. 16:14. "HIJ zal MIJ verheerlijken, want HIJ zal het uit bet MIJNE nemen en het u verkondigen!" Ergens in Joh. 4 of 8:47 daar in de buurt  staat, "Zij die de WOORDEN van GOD horen, zijn goden! U behoort tot GOD, als u naar de WOORDEN van GOD wilt horen. Nu, de HEILIGE-GEEST  kwam, en deze Wind blies over mij, en ik ging met deze boodschap in 3 of 4 verschillende dimensies. En toen het alles gepasseerd was, toen zei ik; "HERE, dit klinkt zeer goed! En de klank daarvan!" En HIJ zei; "Lees die gelijkenis aangaande het volle koren in de aar; want dit zal met uw  boodschap overeenkomen. "Glorie zij GOD. U zult al deze dingen door moeten nemen, om uit te vinden wat er aan het gebeuren is! Daarom, de 80'er jaren – het getal 8 betekent een nieuw tijdperk. Het betekent het begin van nieuwe dingen! Het betekent zelfs opstanding. Het  heeft te maken met veranderingen en nog eens veranderingen in de geestelijke wereld. De opstanding van de macht van het beest zal op de  aarde te voorschijn komen. Later zal de invloed hiervan gevoeld worden, en daarna zal hij geopenbaard worden. Het getal 9 beeft met het oordeel te maken. In de 90'er jaren begint er in dit opzicht een nieuwe kringloop. Het getal 8 heeft te maken met veranderingen, veranderingen  die de HEILIGE GEEST teweeg brengt, veranderingen aangaande openbaring en kracht, veranderingen aangaande het benaderen der mensen in  de Kracht van GOD; en dat zal alleen overeenkomstig het WOORD van GOD zijn. Veranderingen met betrekking tot het systeem van de anti-christ. Alle koningen en de 10 koningen die Daniël heeft gezien, zullen tezamen komen tot het herstelde Romeinse rijk. En alle dingen met  betrekking tot de satan, die de zijnen bijeen zal vergaderen – veranderingen! Ook zal GODS gemeente opnieuw tot leven komen. – "Zie, zegt de 
HERE, IK zal ook herstellen!" GLORIE! 
"Mijn schapen horen naar Mijn STEM, en ze zullen deze boodschap deze morgen horen. En ik ga naar deze boodschap luisteren, want ik wil  meer ontvangen! Kunt u amen zeggen? In Zijn Overvloedige liefde,Neal Frisby
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