
DE ELIA ZALVINGAangaande de 70'er jaren – en wat gelijk een opwekking onder de mensen leek, dit waren meer of minder zaden voor de grote verdrukking. Het is een opwekking voor de lauwe groeperingen geweest. Het was meer gebaseerd op T .V.  -  persoonlijkheden,  leerstellingen,  bouwprogramma's,  enz.  Maar voor zover de dingen op het  Woord aan -kwamen, en op de kracht zoals Elia die had, bleven de dingen in gebreke. Maar de HERE was in kleine groepen  werkzaam om ZIJN Bruid gereed te maken. Maar de 70'er jaren zijn geen getuige geweest van de grote uitgieting,  maar het zaad dat door de grote verdrukking heen zal  gaan, is gedurende die tijd geplant geworden.  Hoevelen hebben deze afkoelingsperiode opgemerkt? Hoewel er veel mensen tot het kennen van de HERE zijn gekomen! 
Maar aangaande de uitverkorenen - wij zullen naar de donderslagen uit moeten zien.  En in dat opzicht zal het volgende grote werk tevoorschijn gaan komen. Jaag voor de prijs; en dat aangaande de hoge roeping. En dat is de overwinnaar, en dat zijn de Elia-heiligen. Wij zullen inspirerende Schriftgedeelten gaan lezen die reeds geschied zijn, maar die opnieuw tevoorschijn zullen komen. En dit zal uw leven met betrekking tot de 80'er jaren totaal doen veranderen. Wij zullen de zalving van Elia moeten verwachten, en deze zal in een bepaalde mate over de gemeente gaan komen. En bij het naderen van de komst van  CHRISTUS zal dit krachtiger onder de uitverkorenen gaan werken. Dan zal die krachtige mantel neerkomen. Wij moeten niet uitzien naar Elia -  de profeet voor de Joden. Maar de Israëlieten zullen naar hem uitzien. En dit staat vermeld in Openb. 11 en in Maleachi 4. Maar hier zullen wij  straks over gaan spreken. Maar wij zullen naar de zalving van Elia moeten uitzien. En deze zalving zal zich op een profeet uit de heidenen bevinden, en deze zalving zal zich verder tot de uitverkorenen verspreiden. De Elia-zalving zal zuiveren, afzonderen en een geweldig geloof tevoorschijn gaan brengen. Het zal lafenis brengen en het zal kracht geven en de oppressie uitdrijven. Het zal een realiteit in het midden van de  lauwe groeperingen brengen. De zonde en het ongeloof zullen er door weggebrand worden, en de valse leerstellingen zullen er door vernietigd worden, en ook de afgoden. Alles wat de mensen boven GOD plaatsen is een afgod. Haggaï 2:5-10. "Wees sterk, al gij volken des lands, luidt 

het Woord des HEREN, en gaat aan het werk, want IK ben met u,  luidt het Woord van de HERE DER HEERSCHAREN!" Dit  is  ook  
toekomstig. Vers 7. "Want zo zegt de HERE DER HEERSCHAREN: een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal IK de hemel en de aarde,de 
zee en het droge doen beven! Ja, IK zal alle volken doen beven, en zij zullen komen tot de Wens aller heidenen en IK zal dit huis met  
heerlijkheid vervullen, zegt de HERE DER HEERSCHAREN!" En die heerlijkheid is reeds gekomen; dat hebben we gezien. Merk op dat er ook over het beven van de hemelen wordt gesproken, (vers 7) en dit heeft te maken met de krachten van de atoom. Vers 7. "Want zo zegt de HERE DER HEERSCHAREN: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal IK de hemelen, en de aarde, de zee en het droge doen beven!" Het getal 7  spreekt van vervulling en het getal 8 van een nieuw begin. En dit is ten opzichte van de 70'er en de 80'er jaren. Vers 9. "Van MIJ is het zilver en  van MIJ is het goud, luidt het Woord van de HERE DER HEERSCHAREN!" En ook ten opzichte van deze dingen zal er een beroering gaan komen. En dit zal in de vroege 80'er jaren als een ernstig probleem tevoorschijn gaan komen. En de drievoudige inflatie die ik voorzegd had kwam  precies  op  tijd.  (1977-1979,  en  dit  zou  in  de  80'er  jaren  gaan  toenemen.)  En  in  vers  10  wordt  er  over  een  uitgieting  gespro ken.  "De 
heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de HERE DER HEERSCHAREN; en in deze plaats zal IK vrede 
en rust geven, spreekt de HERE DER HEERSCHAREN!" En de laatste of afgelopen opwekking is voorbij gegaan. En in Joel staat geschreven dat de vroege en de late regen tegelijkertijd of te zamen zullen komen. En dan zal er vrede en rust voor de uitverkorenen zijn. Mal. 3:1-3. Dit  heeft met een zuivering te maken. Aangaande de predikingen die ik naar voren heb gebracht, en dat aangaande de kruisende tekens en ten op -zichte van de profetische dingen. En zij schijnen te kruisen, en voor deze tijd zal er nog meer gaan geschieden, maar de meeste tekenen zullen in  dit opzicht tussen 1984 en 1988 kruisen. En dan zullen er catastrofale dingen gebeuren. En in Mal.3 wordt er opnieuw over een Elia-zalving  gesproken. "Zie, IK zend MIJN boodschapper, die voor MIJN aangezicht de weg bereiden zal; en plotseling zal tot ZIJN tempel komen de  
HERE, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de HERE DER HEERSCHAREN. "Dat was JEZUS, en HIJ is verschenen en HIJ kwam tot de tempel. EN HIJ verscheen aan de Hebreeën - de MESSIAS –. En aan het einde van dit tijdperk zal HIJ tot  ZIJN tempel komen, en dan zal HIJ opnieuw spreken. Alleen zal het deze keer de zalving van Elia zijn. "Zie, IK zend MIJN boodschapper!" En deze keer zal het anders zijn. "Doch wie kan de dag van ZIJN komst verdragen? En wie zal bestaan, als HIJ verschijnt? Want HIJ zal zijn als het  vuur van de smelter en als het loog van de blekers. HIJ zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. HIJ zal de zonen van Levi reinigen" – Deze  dingen waren door het geloof met het zaad van Abraham verbonden. "HIJ zal hen louteren als goud en zilver, opdat zij de HERE in gerechtig heid offer brengen!" Deze reiniging zal in de 80'er jaren gaan komen. Vers 14 "Gij zegt: Nutteloos is het GOD te dienen; wat gewin geeft het, dat wij  Zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de HERE der heerscharen? Dat is de duivel die deze dingen naar  voren brengt! Vers 16. In verband met vers 15. "Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkan der, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte 
het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor ZIJN aangezicht geschreven, ten goede van hen die de HERE vrezen en ZIJN 
NAAM in ere houden!" Dat boek wordt voor de bruid van de HERE JEZUS CHRISTUS geschreven! Vers 17, "Zij zullen MIJ ten eigendom  
zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die IK bereiden zal. En IK zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient!" Mijn Bijbel zegt dat allen die de HERE niet kennen, en die niet in het gedenkboek opgetekend staan. De Bijbel zegt dat zij de anti-christ zullen  aanbidden, of  zij  zullen moeten vluchten in de grote verdrukking.  En dan Mal.  4:2 – "Maar voor u,  die ZIJN NAAM vreest zal  de zon der  gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder ZIJN vleugelen. En gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. "En dan vers 5 - Deze  zalving zal eerst tot ons komen en zal dan overgaan op de Israëlieten. "Zie, IK zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des  HEREN komt!" – Ziet u, dat was voorde grote dag des HEREN! Johannes de doper kwam in de geest van Elia, en hij predikte op die manier. Maar  hij was Elia niet! Dat heeft hij zelf gezegd. Maar het was de geest van Elia. Luister! "HIJ zal het hart der vaderen terugvoeren tot de, kinderen" –  Dat was gelijk aan de eerste opwekking die wij gehad hebben! – "En het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat IK niet kome en het land  treffe met de ban!" HIJ zal daar voor een moment naar voren treden, en daarom zal de aarde op die tijd niet door de vloek getroffen worden.  GOD zal ZIJN oordeel 3,5 jaar terughouden. HIJ had gezegd dat als HIJ niet komen zou, en als Elia niet zou verschijnen, dan zou HIJ de aarde  rechtstreeks met een vloek slaan! Maar de zalving – Zie, Ik zend u de zalving van Elia! En deze zal over de Bruid uit de heidenen komen. De zalving zal gelijk een wervelwind gaan worden en gelijk een wiel in een wiel. Herinner u, dat wij niet uitzien naar de profeet Elia. Wij zien uit  naar de zalving van Elia, en dat is een gave aan de gemeente en dat is de mantel van de HERE JEZUS CHRITUS! Het getal 8 betekent (een nieuw) tijdperk in de Bijbel. Het betekent iets nieuws; de opstanding en het betekent dat de dingen te voorschijn gebracht zullen worden en dat de dingen hersteld zullen worden. Het zal een nieuwe opwekking zijn en een nieuw tijdperk, en het onkruid zal van de tarwe worden afgescheiden. In Zijn Overvloedige liefde, Neal Frisby
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