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HET UUR VAN REDDING – BEVRIJDING!
DANK U JEZUS! PRIJS DE HEER! We zijn hier tezamen in eenheid, en we geloven tezamen en ik zal voor u
gaan bidden. Hoevelen voelen zich 'beter' sinds de 'meeting' begon? PRIJS de HEER! HEER, we aanbidden
U deze morgen en we danken U. Uw hand is over de 'meeting' om Uw volk aan te raken in 't lichaam, in de
ziel en in de gedachten. Neem de 'druk' weg, en alle dingen waar we heden ten dage in de natie mee
geconfronteerd worden. We danken U. HEER! Zalf Uw volk voor 't eind van dit tijdperk. Raak alle
'nieuwen' aan deze morgen, laat de zalving tot hun hart beginnen te 'spreken'. Breng hen dichter - want
we zijn in de laatste dagen, HEER. En we danken U HEER voor alles wat U voor ons gedaan hebt en voor
wat U gaat doen in de dagen die voor ons liggen. PRIJS nu de HEER voor eeuwig! Kom aan, en PRIJS HEM!
DANK U JEZUS!! DANK U JEZUS!! DANK U JEZUS!! Nu, deze morgen, hier is wat we gaan doen - vanavond
zal ik voor de zieken bidden, kom naar 't platform vanavond, het maakt niet uit wat er 'fout' is, we geloven
de HEER tezamen, en ik geloof dat de HEER ons een grote uitstorting zal geven. Gelooft u dat? GOED! Nu,
deze morgen zal ik maar kort spreken omdat ik beloofd heb dat ik voor sommigen zal bidden, en voor
sommige mensen van buiten de stad een moment zal hebben om 'HALLO' te zeggen en even te spreken,
als de HEER mij leidt deze morgen. Ik schreef enkele aantekeningen op die tot mij kwamen en we zullen
er een korte tijd over spreken, en dan zullen we overgaan tot het 'helpen' van de mensen. 'Het uur van
redding of bevrijding en overvloedige wonderen'. Hebt u er ooit over nagedacht dat alle profetieën in de Bijbel in vervulling zullen gaan? Alle
profetieën in de Bijbel en ieder WOORD in de Bijbel zal in vervulling gaan. En het zal ook zeer spoedig gaan gebeuren. Het zal in onze generatie
zijn dat dit ALLES in vervulling zal gaan! Wat een volk, wat een tijd om in te leven! Nimmer, in zesduizend jaar, heeft een groep zoiets
meegemaakt als wij nu, op de 'juiste' tijd. Maar juist nu, op de 'juiste' tijd, een tijd waar veel profeten en koningen, zelfs vanuit het Oude
Testament en het Nieuwe Testament, naar hebben uitgezien en verlangd om hier in deze tijd te zijn en te zien wat er gaat gebeuren, en het zal in
vervulling gaan in onze generatie. Herinner u, de generatie dat JEZUS kwam als de MESSIAS, wat een generatie was dat om in te leven. En nu,
wij zullen HEM zien terugkeren. HIJ kwam als de MESSIAS tot Israël. En nu, na bijna tweeduizend jaar, zal HIJ; terugkomen om de rest van de
Schriften te vervullen. Nu, de Bijbel voorzegt, dat we een 'ware opwekking' zullen hebben. En het zal 'meer' dan een opwekking zijn zeggen de
Schriften, het zal een 'herstel' zijn, een 'terugbrengen', een herstel tot 't zelfde soort als van 'Pinksteren'. Het zal een herstel zijn tot 't
oorspronkelijke, al het WARE, al de WARE KRACHT. En dat zal helpen tevoorschijn te brengen 'het ontrouw of afvallig' worden, Amen! Ziet u hoe
HIJ dat doet? U weet, wanneer u een 'vuur' verkrijgt, het verwarmt u, maar wanneer HIJ dat 'vuur' aanwakkert, dan scheidt het af. U zult de
volledige wapenrusting van GOD moeten hebben! Dus, herstel. Het is gelijk het boek Handelingen, en daar waar JEZUS zegt: 'Dezelfde dingen
die IK doe, zult gij doen. En HIJ zei, deze tekenen, zie, die HIJ verrichtte, de tekenen, deze tekenen zullen volgen, hen, die geloven. Zie, in 't
Nieuwe Testament de tekenen die JEZUS verrichtte zullen opnieuw aan 't eind van het tijdperk geschieden. Sommigen zullen misschien iets
afwijken, maar in kracht, in sterkte, en in opwekking en in 'daden', spectaculair, en het zal gedaan worden door Zijn uitverkorenen. Dus, niet
alleen een opwekking, maar een herstel tot het oorspronkelijke WOORD en de oorspronkelijke kracht of macht. En het zal alleen gedaan
worden in de eindtijd, en het komt! En dan zien we, na die afvalligheid, na die terugval – het is gesteld om te komen, vlak voor de opname. Niet
'n afval van de kerk, of van dat waar een 'deel' gepredikt wordt, maar een afval van, zoals de Schriften zeggen, van het oorspronkelijke, van de
oorspronkelijke leerstelling, van het oorspronkelijke 'Pinksteren', van het oorspronkelijke boek Handelingen en van de oorspronkelijke
leerstelling van de apostelen, zoals JEZUS het gegeven heeft in het boek Handelingen. Hoevelen van u realiseren zich dat? De afval van wat?
Van het PURE/ZUIVERE WOORD van GOD en van de onvervalste pure Kracht van de HEER, zegt de ALMACHTIGE!! GLORIE! Dat is exact
juist! Dus, we hebben een 'terugvallen' en dat alles zal geschieden aan 't eind van het 'spoor'/doel. Ik denk dat ik het niet beter kan zeggen dan
ze 'rennen' om hier genezen te worden en om naar één van mijn boodschappen te luisteren en om zich dan weer 'terug te trekken'. Dat 't,
100%! Hoevelen geloven dat? Maar de misleiding - de kracht en de uitstorting aan 't eind van het tijdperk, wanneer GOD - Nu, want er zijn nog
sommige kinderen van de HEER, zij konden nog niet en ze zijn nog niet gekomen 'rond' het oorspronkelijke WOORD, maar de HEER zal hen op
de 'juiste' tijd er bij 'trekken'. HIJ zal allen binnenbrengen die de Zijnen zijn! En wanneer HIJ dat doet, zal HIJ hen trekken vanuit de heggen en
steggen, zoals ik al eens eerder heb gezegd. En de Bijbel zegt, dat het een kort, snel werk zal zijn. Er zal daarna geen 'kans' meer zijn, of een
afval, of, nog vele, vele jaren. Het zal zijn op de tijd die de HEER heeft verkozen, het is 'gesteld', en dat perfect! Weet u, in kosmische tijd zijn we
hier maar een 'moment' – AMEN! Hoevelen geloven dat? We zijn hier maar voor 'n moment. De tekenen zijn rondom ons, alles wordt vervuld.
De misdaad, de ongerechtigheid, staat er, zal verergeren, geweld, en dan de verdrukking, een één wereld-bestuur. Armageddon en misleiding. Al
deze gebeurtenissen, en ik kan er nog wel honderden meer opnoemen die in de Bijbel vermeld zijn. Dus, nu is het het uur van redding, het is de
tijd voor overvloedige wonderen, het is de tijd van GODS grote erbarming en genade op de aarde, als een 'geluid/roep' van de HEILIGE GEEST
uitgaat om Zijn uitverkorenen tot ZICH te trekken, en HIJ zal 'roepen' en wanneer die roep tevoorschijn komt - HIJ zegt; 'in de laatste dagen zal
HIJ een 'roep' geven. En zij die 'geestelijke oren' hebben, zullen een 'woordje mee spreken' in de 'roep van redding'! Het komt door Zijn
KRACHT!! Maar wat een unieke kans om GODS zegeningen te ontvangen, overal, overvloedig! Nu, de Schriften zeggen dit, de Schriften zeggen
zelfs, 'Profetie moet in vervulling, het zegt, profetie zal in vervulling gaan. Het zegt, AL GODS WOORDEN ZULLEN IN VERVULLING GAAN! Het
zegt, HET KAN NIET GEBROKEN WORDEN, maar het zal zo zijn! HET ZAL IN VERVULLING GAAN! ALLES!! Zelfs dat deel wat Johannes
verboden werd op te schrijven in Openbaring 10, dat zegt de HEER, ALLES zal in vervulling gaan. GLORIE!! HIJ laat zelfs dat kleine deel
niet weg, dat waarschijnlijk verbonden is met de 'stilte', het kleine deel waarvan tegen Johannes werd gezegd, schrijf het niet op, datgene wat u
gehoord hebt, laat het onbeschreven! Juist nu - daar is het werk onder de kinderen van de HEER, waar satan niets over kan lezen, of weten. Hij
heeft het niet gehoord, hij weet het niet. En klaarblijkelijk, nadat Johannes het gehoord had 'verzegelde of sloot GOD het weg' voor altijd. Gelooft
u dat niet? Hij kon er nooit over spreken, nee, dat kon hij niet – maar dat deel wat geschreven is, dat kon hij steeds weer opnieuw lezen, maar
dit kon hij zich waarschijnlijk niet meer herinneren. We weten niet hoe GOD dit gedaan heeft. Want zijn gedachten of zoiets – satan zou het
kunnen 'onderscheiden' hij zou op iedere mogelijke manier getracht hebben het te verkrijgen'. Maar GOD 'bepaalde' het, het is niet bekend!
Niemand weet het, het is 'onbeschreven' daar, die 'donderslagen', de bliksemen! – de 7donderslagen en hun 'stemmen' of wat daar ook maar in
is! En nu, aan het einde van het tijdperk - we weten niet of het verbonden is met de opname en de Kracht van de HEER, want daar onder - de tijd
wordt 'afgeroepen'. O, O, PRIJS de HEER! Hoevelen van u zien dat? AMEN! De opname, een geheimenis, die tijd werd genoemd, 'voor dit en voor
dat en voor dit en voor dat'! Zelfs dat – we weten niet wat er is in de 'stilte', we weten niet wat het is. We weten niet wat er geschreven is in de
'donderslagen' – 'Nee, Johannes, blijf er af'. Maar zelfs dat, het zal in vervulling gaan, en Zijn komst over ons, nu! HIJ bewaarde het 'beste tot het
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laatste'! Nu, de satan zegt: 'ik vraag me af wat dat toch is, ik vraag me af – want dan zou ik het kunnen stoppen. Hij zegt: ik zou het graag weten,
dan zou ik het kunnen 'vervalsen', en weet u, dan zou ik een 'onzeker geluid' geven, zoals ik dat ook met de rest van de Bijbel heb gedaan!' Ik gaf
het een 'onzeker' geluid. Ik gaf een onzeker geluid over het boek Jakobus, en het boek Openbaring, en ook over het boek Genesis en over alle
boeken in de Bijbel. Voor hen die niet wilden luisteren gaf ik het een onzekere klank of geluid. Aan de 'tongen' en aan de wonderen, aan alles, ik
gaf het een onzeker 'geluid'. Maar hoe kan ik een onzekere 'klank' geven aan iets wat niet geschreven is? Ja, hij is niet in staat om er een
onzekere 'klank' aan te geven zodat de mensen 'verloren' gaan en misleid worden. Dit zal gegeven worden door de HEER en wanneer HIJ dit
doet, zal 't werken, zegt de HEER! AMEN! Dat is juist! ALLES wat geschreven is zal in vervulling gaan. Zie, hij kan daar niet 'ingaan' en satan
kan niet zeggen: Nee, het betekent dat, het betekent niet dit - en 500.000 meer zeggen nee, het betekent dit en het betekent niet dat. Hoevelen
van u geloven dat? Hij weet niets! Hij weet niets! Ze kunnen niet zeggen wat 'het' is, want het komt voor Zijn volk, en zij gaan weg in de opname!
AMEN! En ik geloof, dat het verbonden is met de manier waarop HIJ de lichamen doet verrijzen en we opgenomen worden in de hemelen. Ik wil
dat u nu allen gaat staan. Dank GOD voor deze boodschappen, DANK de HEER! En deze korte boodschap van vanmorgen, ik heb opgemerkt dat
de HEILIGE GEEST mij in diepe dingen heeft geleid. En op een dag zullen al deze 'waarheden' tevoorschijn komen. Hoevelen kunnen zien dat hij
niet in staat is om dit te veranderen en om de mensen te verwarren. NEE, NEE, NEE, er is geen tijd meer voor satan om dit te doen. Het is 'n kort
en snel werk. Er is geen tijd meer, hij kan er zijn 'voordeel' niet meer mee doen. Hij heeft er niets aan. Hij heeft niets – het enige wat hij doet is in
Openb. 13 – Godslasterlijke taal spreken – hij is 'n vloek, hij is 'n vervloeking. – hij is 'n goddeloze, hij is 'n goddeloze, en hij zegt: Geef me nog 'n
kans, geef me nog 'n kans, Adam. Maar GOD zegt: Je had 6.000 jaren de tijd, en je hebt 'niets goeds' gedaan! HIJ 'verkreeg' hem, nietwaar? De
veelvuldige wijsheid van GOD, voordat de 'tijd' begon wist HIJ al dat HIJ Johannes op dat eiland zou brengen. HIJ wist het al, dit alles, voordat de
wereld werd geschapen. Al Zijn plannen, al Zijn kennis, alles wat u in het 'materiële' kunt zien, het was alreeds door HEM 'gesteld' in de
HEILIGE GEEST, zoals alles is geworden! HIJ is WONDERBAAR, is 't niet? HIJ is ONEINDIG! PRIJS de HEER! Dank HEM voor deze opwekking.
Wanneer u redding nodig hebt, kom hier heen, en kom vanavond terug! En roep de overwinning uit! De HEER zal uw hart zegenen. Bent u
gereed? Oké! PRIJS de HEER! Kom aan! HEER, zegen hun harten. DANK U JEZUS!
Neal Frisby

www.NealFrisby.nl

Neal Frisby Hoofdsteen Partners © – boodschap.-09-06-1985

