
DE GEBEDEN VAN JEZUSWeet u, veel mensen willen niets weten van de gebeden van Jezus. Wist u dat? Zoals in de Hof van Gethsémané – ze schreven er over – God in  gebed – Zie, Hij was als een voorbeeld in het vlees, toen Hij daar bad. Toen Hij kwam – de Heilige Geest woonde lichamelijk in Hem – en Zijn  Naam is de Heer Jezus Christus – daarin zijn ze alle drie. Zie, sommigen zeggen; ja, nu begrijp ik het, en ze zeggen; De NAAM van de VADER 
is 'HEER JEZUS CHRISTUS', en de ZOON is 'HEER JEZUS CHRISTUS' en de HEILIGE GEEST is 'HEER JEZUS CHRISTUS', ze hebben alle  
'drie' Dezelfde Naam. NEE, ik zeg u alle 'Eén' hebben Dezelfde NAAM! Het zijn drie manifestaties, maar één NAAM  – toen Hij lichamelijk op aarde was – de Bijbel bewijst dit. Maar toch bad Hij door de Heilige Geest. En u weet, Hij gaf een voorbeeld. En Hij toont dit exact in het eerst  hoofdstuk van Johannes, en voordat Hij dit beëindigde – Welke NAAM HIJ 'droeg' en WIE Hij was! Hij verdelde dat allemaal. – 'Verborgen' voor  de Joden – omdat zij niet wilden geloven, wat HIJ ook zei. – En Israël werd op die tijd 'verblind', maar Hij strekte ZICH uit tot Zijn discipelen, enz.  En later tot de heidenen. Ik bedoel, dat was wijsheid, niet waar? AMEN? En Hij wist exact wat HIJ deed. Luister 'De gebeden van Jezus'. Hij is een VOORBEELD voor allen. Luister zeer aandachtig. Nu, sommige van Zijn gebeden – vele ervan zijn alreeds beantwoord en sommige gedeeltelijk,  en de rest .  . .  . .  . .  En andere zijn wereldwijd belangrijk, en zullen nog plaatsvinden, en o my lands, ze zullen plaatsvinden. En dat in het  bijzonder voor de gelovige. Nu, Hij verheerlijkte ook de NAAM van GOD, in het bijzijn van allen. Hij vertelde hen de NAAM van GOD, de NAAM  van GOD op aarde, toen HIJ daar kwam. En sommigen zien de belangrijkheid van Zijn gebeden over het hoofd. En zeven van de voornaamste –  en er zijn er meer dan dat – maar zeven van de voornaamste – Soms toonde Jezus wie HIJ was. Hij sprak, en het explodeerde, het vond plaats. En  op een andere keer vertelde Hij de mensen 'hoe' te bidden. Hij was een VOORBEELD. De ZOON bad zodat HIJ verheerlijkt werd. Luister nu zeer  aandachtig, u vindt dit alles in Johannes 17. En dit staat er in Joh. 17 – Hij verheerlijkte Zijn NAAM, en Hij bad voor de behoudenis van de  gelovigen van deze wereld en voor het kwade wat er in de wereld is, de misdaad die er in de wereld is, en alle dingen die de Christenen in deze  wereld aanvallen, de kwalen, enz. En sommigen zeggen; Waar bad HIJ voor Zijn NAAM? In Joh.17 daar staat; 'IK heb Uw NAAM bekend gemaakt  aan de mensen' – zij die tot MIJ kwamen. Hoevelen geloven dat? IK heb Uw NAAM bekend gemaakt aan allen die de HEILIGE GEEST het gaf. Aan  de Joden werd het niet geopenbaard; maar aan hen die GOD – de HEILIGE GEEST – trok. Geen mens, niemand kan uit zichzelf komen. De  HEILIGE GEEST moet u trekken. Hoevelen van u weten dat? Niemand kan tot de HEER JEZUS komen – laat de HEILIGE GEEST hen trekken.  Sommigen zeggen: O, ik kom uit eigen vrije wil! Nu, wacht dan niet te lang, als u dat doet. Maar de HEILIGE GEEST, wanneer HIJ 'roept' – en  soms krijgen mensen een geringe, vroegtijdige roep, en krijgen een inzinking. En een andere keer is het hart direct veranderd en plotseling, net  als bij de dief aan het kruis, is daar een 'nieuwe schepping' van GOD! Dus, HIJ zei; IK heb Uw NAAM bekend gemaakt. Wat is de NAAM van 
GOD? HEERE JEZUS! En HIJ zei; IK heb Uw NAAM bekend gemaakt aan de mensen.  En voordat dit hoofdstuk afgesloten wordt - om geen vergissing te maken - IK bid voor hen; IK bid niet voor de wereld - maar op een andere plaats zegt HIJ, bid, dat de wereld zou mogen geloven.  Met andere woorden, dat er meer mogen komen vanuit de wereld, maar de meesten van hen willen niet! Maar HIJ zei; IK bid voor hen, IK bid  niet voor de wereld, maar voor hen, die GIJ MIJ gegeven hebt, want zij zijn de UWE! HIJ bidt voor een ieder van ons, die geroepen zijn door de  HEILIGE GEEST. U roept uzelf niet, de HEILIGE GEEST – niemand, geen mens kan komen, tenzij de HEILIGE GEEST hem (ver)kiest om 'in' te  brengen. AMEN? Hoevelen geloven dat? En zij die uiteindelijk komen, maar niet werkelijk geroepen zijn door de HEILIGE GEEST, en nooit iets  zullen doen met de HEILIGE GEEST – u vindt hen, afvallig geworden, ergens anders in de grote systemen op de aarde. HIJ heeft een plaats  bereid. En anderen die daar binnengingen, met een zalving in het begin, terwijl zij GOD hadden, keerden terug en namen de leerstellingen van mensen aan. Hoevelen geloven dat? Zij houden de mensen 'vast' in een soort valstrik, zodat ze niet kunnen geloven in de dynamische kracht, de  kracht van geloof, om vrij te maken, en de macht over alle demonische machten daar. En ze geven hen de leerstelling van mensen, degenen die  zich daar in 'bewegen'. Maar, dan staat er in de Bijbel - Allen die tot HEM kwamen, allen die tot de HEER JEZUS kwamen, die de HEILIGE  
GEEST heeft getrokken, HIJ zei; IK zal niet - O, HIJ is 'n MEESTER hierin - IK zal niet één van hen verloren laten gaan!! Hoevelen van u  
geloven dat? U zegt; Wel, ze komen niet naar de gemeente - mogelijk - maar wees waakzaam nu. Zie, aan 't eind van het tijdperk zullen velen  die 'leerden' en binnengingen in 't Koninkrijk van GOD, 'overboord springen' en er vandoor gaan! Hoevelen geloven dat? Ze 'springen' uit het  Koninkrijk van GOD, en worden weggevoerd in 't  lauwe, in ongeloof,  enz.,  in de populaire systemen. Ik predik in 'n dimensie,  die niet de  voornaamste 'stroming' is van dat wat populair is onder de Pinkster-bewegingen. HIJ zei mij dat. En die dimensie, zij zullen hierdoor spoedig  moeten binnenkomen. Hoevelen geloven dat? Want het is anders, ieder iets is anders, het komt geleidelijk - Zie, dat werkt niet. We bewegen ons  in een uur, dat wanneer u daar volledig in binnengaat, we 'weggaan' in de opname. Want die dimensie verandert. En dat wat op mij is en wat  daar 'uit/buiten' is - het is gepredikt daar. En u ziet - sommigen zijn zelfs genezen door de Kracht van GOD, maar kunnen de zalving niet 't hoofd  bieden, ze zijn niet opgewassen tegen de zalving. Bent u het nog steeds met mij eens? Want aan 't einde van de wereld – het is voorzegd, het is  geprofeteerd - zal er een 'groot schudden' zijn op de aarde, zoals we nog nooit eerder hebben gezien, want het 'ware' komt! Nu, de gebeden van  JEZUS. HIJ 'herstelde' tot in Zijn heerlijkheid, in Zijn eeuwige heerlijkheid of glorie die HIJ voordien had, en dat de NAAM van GOD bekend  gemaakt zou worden en verheerlijkt in de donder op die tijd op de aarde En Zijn NAAM werd bekend gemaakt.  En toen bad HIJ voor de  behoudenis/redding van de gelovige,  voor allen op deze aarde. Nu, de Heilige GEEST werd gezonden in Zijn NAAM, we weten dat dit ook  geschreven staat in Johannes, de GEEST der WAARHEID kwam terug, en HIJ kwam terug in Zijn NAAM, om al deze dingen te doen. Dus, HIJ bad  voor  de  behoudenis  en  dat  er  niemand  verloren  zou  gaan.  Sommigen  zullen  terugvallen,  afvallig  worden,  sommigen  zijn  jaren  geleden  heengegaan, sinds 't begin van de eerste opwekking en anderen - Maar HIJ zal een ieder 'vasthouden' ven 't ware zaad! Gelooft u dat? Dat is  exact juist! Ik heb 't gezien in mijn bediening, en ook op mijn 'postlijst', sommigen schreven mij jaren, en plotseling is 't afgelopen. Misschien  verloren ze 't adres, enz., en ze gaan 'af' daar in de wereld. Maar dan zeer spoedig, een jaar of twee later: O, ik ben zo blij dat ik opnieuw kan  schrijven, ik was in veel moeilijkheden, en bid voor mij en 'trek' me weer terug tot daar waar ik eerst was, o, bid voor mij. Sommigen hebben  mijn adres, ze vielen terug in 'strikken' van de duivel, en ze gaan 'in de wereld'. En ze ontdekken, en ze komen terug en de meesten blijven, jaar  na jaar na jaar met de bediening. Het is gelijk een 'ziften', ze worden: getest of ze geloven in de bediening, getest aan iedere kant, maar ze zijn in  staat, en dat door geloof, om de verschillen te zien tussen dat wat de wereld biedt en de verschillen tussen dat wat de kerken bieden en tussen  dat wat  werkelijk  van GOD komt.  HIJ  is  WERKELIJKHEID!!  U ziet,  en de meesten van u hebben 't  gezien hier,  sommigen ze  vallen af  en  sommigen voor altijd. Maar overeenkomstig de Schriften - Paulus zegt: Ze zijn uit ons uitgegaan . . . Hoevelen kunnen hier amen op zeggen? Nu, de redding van de gelovige, de heiligmaking van de gelovige - het meeste van dit staat in Joh.17. Want de GEEST zal de gelovigen verenigen,  JEZUS bad, en dat gebed - in de tijd van de discipelen namelijk werd er slechts een deel vervuld, in de tijd van de gemeente-tijdperken was er  steeds maar voor een klein poosje 'eenheid" - ten dele vervuld. En Johannes profeteerde dat alles op Patmos. Nu, aan 't eind van 't tijdperk geldt  dit gebed nog steeds, de GEEST zal de gelovigen verenigen. Niet, de 'doen alsof' gelovigen of schijngelovigen, niet deze 'lauwe systemen'. Nu, zij  
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lazen dat gebed en ze zeggen: Hoor, JEZUS bidt, weet u, dat wij allen één zijn, één algemene allesomvattende Babylonische Kerk, En ze werken daar krachtig aan om al de systemen te verenigen, inclusief de Pinkster-organisaties. Zij werken hieraan, om te verenigen en om samen te  brengen. En ze brengen hen allen tezamen in, wat zij noemen, een 'super hoofd kerk', een super kerk op aarde. Openb. 17 zegt, dat ze dit voor  een poosje zullen doen, hen tezamen brengen. En verschillende Schriftgedeelten zeggen, dat zij tezamen zullen komen voor een tijdje - alle  systemen op de aarde. Degenen die verschillen, zullen ze uiteindelijk uit de weg ruimen. Dat is exact juist! Maar 'JEZUS' gebed werd gebeden  voor diegenen die van HEM zijn. Opnieuw, 'deze tekenen zullen de gelovigen volgen.' 'Zij zullen, zegt de HEER, de NAAM van GOD verheerlijken!'  Hoevelen geloven dat? Als u de NAAM van GOD verheerlijkt - en hoe noemt u DIE? 'de HEER JEZUS', dat is wat HIJ zegt! IK ben gekomen in Mijns  VADERS NAAM, Welke is de HEILIGE GEEST - Zie, IK ben gekomen in Zijn NAAM, de HEERE JEZUS, en u gelooft MIJ niet; een ander - de anti-Christ - zal komen in zijn eigen naam, en die zult gij aannemen, en hij zal in uw tempel zitten - die hersteld is en herbouwd, aan 't eind van 't  tijdperk, en hij zal heersen over de wereld. JEZUS voorzei dit. En de Joden geloofden HEM niet, maar ze zullen dat geloven. Dus, HIJ bad voor de geestelijke vereniging van de gelovigen. Joh.17:21 - Geestelijke eenheid van de gelovigen. Toen Satan - hij bidt niet, maar hij brengt de zijnen 
in eenheid, in al die wereldse dingen - Openb.17 en 13, en rijdt op dat beest, dat grote beest op de aarde, om de aarde te vervolgen,  
'met de beker in haar hand - het bloed van de vermoorden, enz.' En zij geloven werkelijk, dat wanneer al deze mensen tezamen  
komen, dat dát het gebed is wat JEZUS bad - dat HIJ vrede zal brengen aan deze vereniging aan al deze kerken in een 'super hoofd 
kerk', en zit op 't beest; de vrouw. Wel, de Zijnen zijn reeds 'weg' op die tijd, ze zijn opgenomen, die eenheid! Hoevelen geloven dat?  Eénmaal - de geestelijke eenheid van diegenen die in Zijn WOORD geloven en Zijn wonderen. Zij, die doen de werken en wonderen uit het Boek  Handelingen - en ik zie dat dáár niet, en 't zal daar nooit zijn. – En de wonderen en de tekenen van de HEER, en zij verheerlijken Zijn NAAM, en  geloven precies zoals 't gesproken is in de Bijbel, en ze geloven in de 'glories' en geloven in de wonderen van GOD, en in de gehele schepping en  kracht van GOD. Zij geloven tot op de 'letter'. Het gehele Boek Openbaring, ze geloven ieder woord uit het Boek Openbaring en ieder woord uit  het Boek Daniël – wat sommigen niet begrijpen – zij geloven 't in hun hart. Zij zullen het WOORD van GOD geloven. HIJ zal dezen tezamen  brengen en zij  worden de 'zonen des donders'  genoemd.  En ze komen 'uit'  in de donderslagen.  En ze  komen tezamen in  zo'n krachtige  beweging, en de graven zullen 'geschud worden' en ze zullen geopend worden en met hen 'opgaan'. Ja zeker, dát is krachtig! Nu, dat is wat komt.  En het komt en het zal gelijk een 'storm' komen over GODS volk. En dat is de vereniging - dat gebed zal beantwoord worden. En de mensen, ze  zien er overheen, ze gaan er aan voorbij, aan de gebeden van de HEER JEZUS. En ze zijn zeer veelbetekenend en belangrijk en géén van deze  gebeden, zegt de HEER, zal ooit falen!' Zij zullen beantwoord worden, zelfs nog voordat de HEER JEZUS komt! Dat is exact juist. Neergeschreven  om vervuld te worden. Dit betekent dat er een vereniging/eenheid komt van de ware gelovigen. Er komt - zij die zeggen 'dit of dat' het maakt  niet uit, het is 'hoe u zich uitstrekt tot GOD'. Dus, aan 't eind de eenheid of vereniging van de ware gelovigen, die tezamen zullen komen - en niet  in dat grote systeem, want dat is de verkeerde manier om 't te doen. 'En dat zal bewezen worden, zegt de HEER, door Mijn volk! Het is gelijk  Gideon, hij had er eerst duizenden – grote systemen – en GOD zei, ontdoe of bevrijd u van hen. Ze geloven niets - doe hen weg! HIJ zei, u hebt er  veel te veel, ze geloven niets, laat hen weggaan. Nu, breng hen hier, en laat hen oplekken (drinken) gelijk een hond, of zo - O, wat heeft HIJ toch  vreemde 'manieren', -- is 't niet? En zij die 't anders doen, haal hen eruit. En Gideon hoopte dat 't grootste gedeelte, de grootste groep, het zo zou doen. En Gideon was anders dan de krachtige profeten, hij was anders dan Elia en Mozes. Hij was enkel en alleen bij de richters en er was geen  grote profeet op die tijd. En de HEER zei - hij had 28 a 30 duizend, ik weet het niet precies 20 of 30 duizend man - en GOD zei: Laat hen gaan, ze  geloven niet, ze zijn bevreesd, met hen kan IK niets doen, en weet u wat, uiteindelijk hield hij uit al die duizenden - na dat drinken - en hij keek  en zei: O, my, er zijn er maar 300 overgebleven, terwijl er duizenden en duizenden Midianieten waren. En de HEER zei: Neem deze 300, deze  300 die geloven dat IK dit kan doen! Nu, er zal daar geen ongeloof zijn. En wanneer zij 'opgaan' levend of dood, zij gaan tot 't eind! En Gideon had deze 300, en GOD bewoog, zodat HIJ tussenbeide kon komen en bovennatuurlijke werken kon doen. En HIJ kwam tussenbeide en ik bedoel,  deze 300 gingen op en het leek er op alsof er 300,000 waren met die lichten, die opkwamen. En er kwam paniek, zij brachten hen in paniek, ik  bedoel, die andere legers zij vluchtten voor die 300 mensen. En hij behaalde de overwinning. Zo ook aan 't eind van het tijdperk. Hij wil Zijn  volk openbaren dat ze niet vertrouwen op de systemen, van biljoenen, honderden miljoenen. - En er zullen er geloof ik, miljoenen in de opname  zijn. Ik geloof dat er miljoenen in de hemel zijn, van deze 6.000 jaar. ik geloof dat. Maar aan 't eind van het tijdperk wil HIJ dat ze niet steunen op  de biljoenen, de honderden miljoenen van dat grote systeem, maar HIJ leert hen op op HEM te steunen - zelfs met 't voor ogen zien van alle  omstandigheden - zoals HIJ is en enkel en alleen op Zijn WOORD! Nu, er zullen er meer dan 300 zijn, dat weten we. Zie naar de honderden  miljoenen Christenen - wanneer Hij dat 'vermindert' – waar IK nu over spreek, zegt de HEER, juist nu. Wanneer HIJ 't vermindert – HIJ bad voor  de éénheid van de ware gelovigen. Dit zal die éénheid gaan brengen, is 't niet? Alle kracht - net als bij Gideon - alle kracht van de HEILIGE GEEST  zal in die Gemeente komen. En de éénheid is in die Gemeente over de gehele wereld, op alle plekken, overal waar zij zich bevinden. De volledige  kracht die GOD beloofd heeft te zenden, en het zal gelijk een groot 'vuur' zijn. U hebt nog nooit zoiets beleefd., niemand, geen oor of oog - wat  GOD zal gaan doen dan en nadien in de hemelen. Maar juist dan – wat HIJ zal gaan doen om hun lichamen toe te bereiden om te veranderen. U  gaat door een groot, super bovennatuurlijke verandering, al uw beenderen zullen binnenin u 'vlam vatten'. Alles in u verandert en uw ogen - u  kunt door muren heenkijken, enz., u zult 'glories' zien die u nog nooit eerder hebt gezien, overal rondom u. En zij denken dat zij een fantasie-wereld bouwen, al hun uitvindingen, alle dingen die ze daar hebben – wacht,  tot u uw 'waarachtige' verkrijgt.  Die verandering, ziet u,  de  vereniging van de gelovigen - het zal dynamisch zijn, een krachtige verandering. En HIJ bad dat gebed van éénheid - wat velen over 't hoofd zien,  en wat zal gaan komen aan 't eind van het tijdperk, de zonen des donders, 't zijn de zonen van GOD! De natuur is in barensnood, alle dingen zijn  in barensnood, de natuur - Er staat: De hele aarde is in barensnood - de weerspatronen de aardbevingen – En al het schepsel, zegt de Schrift in  Romeinen (8:19) verwacht de openbaring van de kinderen GODS.'  Daar is uw éénheids-volk,  daar is  't  volk van éénheid,  't  volk dat GOD  liefheeft. En dat - Mijn deel met HEM in de heerlijkheid - ik zal delen met HEM in Zijn glorie. Dit zijn de gebeden van JEZUS die HIJ bad - en er is nog meer, en direct daarna verheerlijkte HIJ de NAAM! En u weet, aan 't eind van hoofdstuk 17 van Johannes, - HIJ beëindigde het op die manier  – na dit alles; 'En IK heb hun Uw NAAM bekend gemaakt, en zal HEM bekend maken; opdat de liefde, waarmee GIJ MIJ liefgehad hebt – zie, dat is  de geestelijke liefde, die dat lichaam liefheeft – in hen zij, en IK in hen.' In die NAAM heeft HIJ 't woord Liefde - En IK heb hen uw NAAM bekend  gemaakt,  en  zal  HEM  bekend  maken.  En  HIJ  'stond  op'  en  kwam  terug  in  Zijn  verheerlijkt  lichaam,  in  heerlijkheid,  maar  Zijn  eeuwige  heerlijkheid - HIJ wacht - voorspraak - tot de laatste persoon binnenkomt op deze aarde. Gaat u dáár binnen, of wordt u weggevoerd in de grote  systemen van de mensen? Of bent u gelijk Gideon? Beef een beetje en geloof GOD!! Dat is juist! Het vertrouwen van de Gemeente, komt. Maar als  eerste - een schudden, om te zien wie er werkelijk 'vasthouden' – GOD zal 'schudden'. En allen die U MIJ gegeven hebt - op die tijd - heb IKbewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan. Het is 'strijden' soms –  en ze geloven HEM niet zoals ze dat zouden moeten - HIJ houdt van de  mensen die 'geloof' hebben. Hoevelen geloven dat? HIJ houdt daarvan! 'Het is onmogelijk de HEER te behagen zonder geloof.' Tenzij u ,het  WOORD gelooft - anders kunt u geen geloof hebben. Hoevelen geloven dat? Dat is exact juist! Nu, voordat ik ga eindigen. We zien de eenheid  komen, we zien JEZUS' verheerlijking daar, en opnieuw weer aan het eind, wanneer alle gelovigen in de hemel – Nu hier staat, verheerlijk Zijn  
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NAAM. Nu, HIJ zegt; Dit volk nadert tot MIJ met hun mond, en eert MIJ met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van MIJ. Ik heb sommige mensen gezien, terwijl ik predik zijn ze ergens anders. Zie, wees oplettend. Kunt u 'PRIJS de HEER' zeggen? HIJ zegt: Doch tevergeefs eren zij  MIJ, lerende leringen die geboden van mensen zijn! Dat is waar we naar toe gaan. Maar IK bid voor de eenheid van de gelovigen. Niet voor de  systemen die vermengd zijn met twijfel en hun eigen woord en leerstellingen. (Dat is Matth.15:8-9) Aanbidding is niet beperkt tot één plaats.  Nu, dit hier is een goede plaats om te bidden, dit is een goede plaats om u uit te strekken tot de HEER. Maar u kunt in uw huis bidden, - op de  berg – Zie, sommigen, ze zeggen; je kunt alleen in de gemeente/kerk bidden. Zij kunnen niemand vertellen van de Bijbel – tenzij ze eerst de  priester er over laten vertellen - In veel landen is dat zo. We hebben allerlei soorten cults, en allerlei soorten heidenen, allerlei dingen over de  gehele aarde, En de mensen zijn 'oprecht', maar ze zijn 'oprecht' in de verkeerde dingen. En aan 't eind van 't tijdperk – 'Kom uit van haar, Mijn  volk!' HIJ heeft nog steeds mensen daar. En IK bid dat zelfs de wereld gelooft - mag geloven - IK bid niet voor de wereld - op die plaats - maar IK  bid voor deze gelovigen. Sommigen worden 'geschud', sommigen gaan door rampen, enz.. Het is niet beperkt tot één plaats. HIJ vertelde de  vrouw, waar u zich ook bevindt, daar kunt u bidden, Het maakt niet uit waar u zich bevindt. Dus het is niet beperkt. U kunt thuis bidden, u kunt  op 'n boot in zee bidden, in een vliegtuig of op uw werk, u kunt bidden tijdens 't winkelen, of waar u ook maar bent, in uw auto, het is niet  beperkt, u hoeft niet te wachten totdat u in de Gemeente bent. Bid overal - en ik geloof werkelijk, dat overal op de wereld, 't bekend is aan de  mensen. Want voor elke grote opwekking die komt, komt er een gebeds-last op allen en men begint te bidden, en ze zullen bidden, en het maakt  niet uit waar ze zich bevinden. Deze zalving vertelt u dat het 'nadert', u begint te herkennen dat de tijd kort is. De klok 'tikt' en het komt nader  en nader en nader! De ware aanbidder, moet aanbidden in Geest en waarheid. Maar u hebt twee aanbidders - aanbid in Geest en waarheid. 
Niet in 'n vorm, niet in enige soort van dogma, of iets wat mensen hebben - herhalen of nazeggen, steeds maar weer en weer en weer,  
of iets gelijk dat, zoals de heidenen doen. We zien dat in veel kerken. Maar er staat dat u moet aanbidden in Geest en waarheid.  Dat betekent; verkrijg het in uw hart, verkrijg het in uw ziel, wees erbij betrokken in uw bidden tot GOD. Dat is exact juist. Want er staat: GOD is  GEEST, en zij die HEM aanbidden, moeten HEM aanbidden in Geest en waarheid, Dat betekent het. - Wanneer u de HEER prijst en u aanbidt de  HEER, dan op dat moment, accepteert u de kracht van GOD in uw hart en u bidt in uw hart. Soms strekken mensen zich zo snel uit - ze hebben hun hart er niet bij. U moet uw hart erbij hebben, zoals u dat ook bij andere dingen hebt, en dan garandeer ik u, dan is HIJ daar! - HIJ is er altijd,  maar dan zult u de kracht van GOD gaan voelen! Hoevelen van u geloven dat? Aanbid HEM, zie, in uw ziel en in uw hart, want HIJ is 'n GEEST.  Kom in 'n ritme. En dan, weet u, neemt HIJ 't  over,  en uw gebeden worden beantwoord. Dus, de ware aanbidders,  aanbidden in Geest en  waarheid. JEZUS beveelt - HIJ gebiedt, overeenkomstig de Schriften. HIJ wenst een enthousiast aanbidden, HIJ wenst de 'echte HALLELUJA' s' en  'PRIJS GOD'. HIJ wenst een waarachtige dankzegging van uw hart, Niet alleen maar met uw hoofd, maar vanuit uw ziel en vanuit uw hart.  Hoevelen verkrijgen een 'gevoelen' voor JEZUS in 't hart? Die Liefde - verkrijg die Liefde in uw hart. En JEZUS zegt; in die NAAM was het woord  'liefde' en dat zal in hen zijn en in MIJ, in ons beide, in ons allen tezamen - LIEFDE. En u aanbidt HEM in Geest en waarheid, AMEN! Een  enthousiast/geestdriftig aanbidden. 0, HIJ gebiedt dat. HIJ zegt - IK vertel u een waarheid - luister - IK zeg u, dat zo dezen zwijgen, de stenen  haast roepen zullen. (Luc.19:40) Hoevelen geloven dat? Het is exact juist. Deze stenen - als zij zouden zwijgen –  er is zoveel kracht in de HEER  JEZUS, dat zelfs de stenen het zouden uitroepen. Weet u, wetenschappers hebben gezegd - symbolisch - weet u, de kristallen stenen in de grond,  waar ze die kleine 'chips' van maken voor de computers, die miljoenen dingen kunnen onthouden en stemmen - de magnetische tape's, enz. die  gebruikt worden bij radio en T.V. en video, maar in 't bijzonder die kleine chips. En de 'stenen' roepen het uit op de radio stations, juist nu,  AMEN! Gelooft u dat? Ziet u, HIJ wist alles al over de radio en T.V, al deze dingen die zouden komen. Maar niettemin, HIJ vermeldt 't daar, als de  mensen HEM niet zouden aanbidden, dat dan de stenen van vreugde zouden opspringen en 't zouden uitroepen. Is dat niet iets? Het is zeer  groots! En dan zegt HIJ - JEZUS gebiedt het spontane het enthousiaste aanbidden van de kinderen en HIJ zegt: Hebt gij nooit gelezen, uit de  mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt GIJ U lof toebereid? Hoevelen van u geloven dat? Laat de kleine kinderen de HEER prijzen, het  spontane aanbidden van de kinderen werd aangenomen door de HEER - en HIJ zal hen werkelijk allen zegenen. Dus kinderen, HIJ laat jullie er  niet buiten, HIJ laat niemand er buiten. Waar kunt u voor bidden? Bid om de HEILIGE GEEST, bid voor hen die u smadelijk behandelen - als u  iets niet begrijpt en de mensen u smadelijk behandelen HIJ zegt: Bid voor hen. En bid dat u binnen moogt gaan en moogt staan voor de Zoon  des Mensen. Bid dat er arbeiders worden gezonden in de oogst. Bid voor meer arbeiders in de oogst, zegt JEZUS, aan 't eind van het tijdperk,  voor het grote oogstwerk. En bid voor de broeders, zij die helpen in de zending, enz. bid voor de broeders. En bid dat 't Koninkrijk van GOD  komt, en Zijn wil. Bid dat gij moogt ontsnappen aan al deze dingen en moogt staan voor de Zoon des Mensen. Zie, bidden is er mee verbonden  dat u kunt staan voor de Zoon des Mensen, Gebed is daarbij betrokken. Dus, er zal een biddende Gemeente zijn. Een ware Gemeente, heden, aan  't eind van het tijdperk, het zal een biddende Gemeente zijn, een 'gelovende' Gemeente, een 'werkende' Gemeente, op hun gebeden. Ik geloof dat werkelijk. Bid, dat GODS Wil wordt gedaan op aarde - Uw wil geschiedde - Bid voor uw dagelijks brood, zoals de Bijbel zegt: Geef ons heden ons  dagelijks brood. Bid, dat GOD in uw noden voorziet. Zeg; HEER, ik heb dit nodig, en ik wens dat U er in voorziet en HIJ zal u daar ontmoeten. Bid  voor vergeving - Vergeef ons onze schulden, en vergeef onze schuldenaars. Hoevelen hebben dat gebeden? Bid voor de vergeving van hen die u  mishandelen, en bid voor uw eigen vergeving, wat het ook is, bid! Dat is 't waar u voor kunt bidden. Sommige mensen zeggen, ik weet niet waar  ik voor moet bidden. Bid voor de bevrijding of verlossing van kwalen, ziektes en van 't kwade en van wat satan op u kan leggen. Bid voor al deze dingen. Ik gaf u heel wat dingen waar u voor kunt bidden. Bid voor uw vijanden. AMEN! Bid voor de opwekking. U hebt vele dingen waar u voor  kunt bidden. En naast dit alles kunt u bidden voor uw eigen noden. Gaat u staan! GOD gaf mij deze boodschap, 'de gebeden van JEZUS', en deze  prediking – De bijzondere of speciale gebeden die HIJ bad betreffende de redding en behoudenis van de gelovige - dat niemand verloren zou  gaan. Voor de eenheid van de gelovigen en de kracht van de gelovigen en de Goddelijke Liefde die de gelovige zou hebben aan 't eind van 't  tijdperk, en dat er niemand van hen verloren zou gaan, Dat is 'n absoluut feit - deze belangrijke gebeden. En daarna, na dit gebed in Johannes  17, ging HIJ in de Hof, waar HIJ werkelijk in gebed ging. HIJ sprak er niet alleen met hen over, maar HIJ ging ook ZELF in gebed, en daarna zagen  ze grote druppels bloed, die uit HEM kwamen, nadat HIJ daar gebeden had. Ik vertel u, HIJ geloofde in 'gebed' AMEN? Dat is 'n voorbeeld. En HIJ  zei, wanneer IK weggenomen wordt, en weer terug kom in 'n andere Vorm - in de HEILIGE GEEST - dan zult u leren hoe u dit moet doen. Ik denk dat het groots is. Hoevelen zijn hier verheugd over? Dit is zeer belangrijk voor ons. En ik geloof dat 'alle' in vervulling gaan. En soms mag 't er  voor u op lijken, 'hoe zal dit allemaal gaan', en ook in uw eigen leven - Geloof het in uw hart, neem het aan in uw hart. Het zal in vervulling gaan!  HIJ zal 't gaan doen, voor een ieder persoonlijk, die gelooft. GELOOF en 't zal plaatsvinden. ALLES is goed met GOD! Gelooft u dat? Daniël was  van streek, hij was een beetje in verwarring, hij werd, ziek, hij viel neer, hij wist niet wat te doen met al die visioenen die tot hem kwamen. Hij  zag sommige rampen op deze aarde, die u nog nooit hebt gezien in de geschiedenis van de wereld. En Daniël was in verwarring, hij kon 't  allemaal  niet  verwerken.  En  aan  't  eind  van  het  tijdperk  zal  GOD  tot  hem  komen  en  hem  aanraken.  En  HIJ  liet  Daniël  weten,  van  de  rechtvaardiging van degenen die geloven, en van Zijn volk, al de Joden. En Zijn volk - GOD liet hem weten dat alles goed zou komen. Is dat niet  iets? Hoevelen van u geloven dat? O, HIJ was met hen, met het ware 'zaad' van Abraham, de heidenen en de Joden, het ware zaad van Abraham,  dat is 't geloofszaad. Alles zal goed komen voor Zijn volk. Ik geloof dat met mijn gehele hart. HIJ gaf mij deze prediking, wat betekent, dat wij  
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meer moeten bidden. Bidden - en om te geloven in de gebeden die HIJ bad. En als u er in gelooft, dan zal 't plaatsvinden. Verheug u er over, want  ze zullen plaatsvinden. Want satans woorden en gebeden - als hij die al heeft, zullen niet werken. Maar ik ga met de WINNAAR! O, ieder wonder,  ieder wonder dat u ziet,  alles wat GOD doet,  alle  kracht  van de HEILIGE GEEST bewijst  door de geschiedenis -  en wat  HIJ  deed,  dat  HIJ  inderdaad de KAMPIOEN is en de HEERSER van de aarde! En HIJ hoefde zelfs geen gebruik te maken van Zijn 'GOD zijn',  HIJ kwam in de  gedaante van een mens, wandelde daar als ieder ander en zei 'HALLELUJA'. GLORIE voor GOD!! Nam de gedaante van een mens aan en versloeg  de duivel geheel en al.  'En dat is  wat u ook behoort te doen, zegt de HEER.  Zoals IK heb gesproken in 't  allereerste begin: IK heb u 
geschapen naar Mijn Beeld en met Mijn Kracht. GA VOORWAARTS, IK BEN met u!' GLORIE HALLELUJA. Goed, kom laten we gaan. Kom aan, en dank de HEER! Kom aan opwekking/herstel, een opwekking in uw hart. Een wederopleving in uw hart, DANK U JEZUS? Strek u uit. DANK U  JEZUS! DANK U JEZUS. DANK U JEZUS

                                                                   In Zijn Overvloedige liefde,Neal Frisby

                   www.NealFrisby.nl                                                                                                                     Neal Frisby Hoofdsteen Partners © – boodschap.-03-11-1985

http://Www.nealfrisby.nl/

