
JEZUS KOMT SPOEDIGJoh. 14:3. “En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen.” Hij is heengegaan 
en Hij is een plaats aan het bereiden. En wij zullen bij Hem zijn.  Jak. 5:8. “Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt.” 
We zien de profetische vervullingen van de Bijbel in ons tijdperk aan alle kanten tevoorschijn komen en daarom prediken wij dat  
Jezus spoedig komt. Opb. 16:15. “Zie, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt.” Han. 1:11. “Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel?” Ziet u, u hebt werk te doen. Ga uit en doe dat werk! “Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs  gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.” Mat. 25:10 “En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.” Fil. 3:21 “Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn verheerlijkt lichaam.” Kol. 3:4 “Wanneer nu  Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” 1 Joh. 3:2 “Maar wij weten, dat  als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.” Deze gebeurtenis zal zo snel plaats vinden, 
zodat de mensen zo goed als helemaal niet zullen weten wat er aan de hand is. Het zal plotseling gebeuren. 1 Tess. 5:2 “Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht.” Mat. 24:27 “Want gelijk de bliksem uitgaat!” Weet u hoe snel  de bliksem uitgaat? Dan is het al voorbij. Marc. 13:35-37 “Zo waakt dan want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat, of ter middernacht, of met het  hanengekraai, of in den morgenstond; Opdat hij niet onvoorziens kome, en u slapende vinde. En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen: Waakt.” 1 Kor. 15:52, vermeldt dat Zijn komst in een ondeelbaar ogenblik zal zijn. “wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd  worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt  worden, en wij zullen veranderd worden. Opb. 22:7, 12 en 20. Daar wordt het Woord van God met een drievoudige betekenis beëindigd – Zie Ik  kom Spoedig: Zie Ik kom spoedig; Voorzeker, Ik kom spoedig!” Zijn komst zal in het verborgene voor de Bruid zijn. 
Er zal een hongersnood aangaande het Woord gaan komen! Maar wij zullen een grote opwekking hebben. Hij heeft gezegd “Mijn huis  
zal vol zijn!” Aan het einde van dit  tijdperk zal er hekserij  naar voren gaan komen en de ware dingen van God zullen hierdoor  
geïmiteerd  gaan  worden.  Maar  de  uitverkorenen  van  God  zullen  niet  verleid  kunnen  worden. Luc.  21:11  “En  er  zullen  grote aardbevingen wezen!” De aardbevingen zijn als een teken dat de mensen tot bekering moeten komen. En dan hebben we de hongersnoden en de pestilentien. En wij zien het gif overal. 1. Tim. 4:1 “Er zullen leringen van duivelen zijn. 1 Tess. 5:3 “Want wanneer zij zullen zeggen: Het is  vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw.” Mark. 13:12 “En de ene broeder zal den anderen overleveren tot den dood, en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden.”  Rom. 1:18-32. Hier kunt u over de wetteloosheid lezen … Een van de grote tekenen (Deut. 30) Jes. 11:12 “En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda  vergaderen, van de vier einden des aardrijks.”  Wij zullen de terugkeer van Israël gaan zien, als al deze dingen plaatsvinden. En de 
vijgenboom zal gaan bloeien. Luc. 21:29-31 en Matt. 24:32 vermelden het uitlopen van de vijgenboom. Dan spreekt de Bijbel aangaande het  einde van dit tijdperk over de massieve rijkdommen op de aarde. Daniel spreekt hierover en in Opb. 13 en Dan. 11:36-45 wordt over een beperking gesproken. Maar uiteindelijk zullen deze dingen in de handen van de joden terecht komen. Zach. 14:14 “En het vermogen aller  heidenen rondom zal verzameld worden, goud en zilver, en klederen in grote menigte.” Joh.14:1 en 3. Jezus heeft gezegd dat Hij terug zou keren!  Paulus zegt, “De Heere zelf zal neerdalen!” Matt. 24:44. “Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des  mensen komen. Han. 3:19 ”Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden.” Ruth ging aren lezen en Ruth was een type van de Bruid en Boaz van Christus. Zij was een heidense en hij was een Jood. Weet u, geeft hen daar  het gehele veld, en dat is de wereld, en breng datgene binnen wat God heeft. En ik geloof als al deze dingen voorbij zullen zijn dat al de tarwe in  die verschillende hoeken – God zal het redden of verlossen. Dat zijn de uitverkorenen; de nalezing van de Heere zal voor Zijn kinderen gaan  komen. Ziet u, dat betekent dat, Hij hen daar achter heeft gelaten. En ze zijn daar tot op deze dag. En op dit moment bevinden zich daar veel  mensen, die niet weten welke posities ze eigenlijk hebben, maar wanneer Hij de bel zal laten rinkelen, dan zal Hij hen door de Heilige Geest  gaan roepen, En dan zullen ze bijeen komen! En deze dingen zullen allemaal vlak voor het merkteken van het beest gaan geschieden. Dan zal er een grote beweging naar voren komen, en deze zal tot een waarschuwing zijn.Neal Frisby
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