
MAAK BEKEND DE HEEREPRIJS GOD! Het is werkelijk groots, nietwaar? Voelt u zich goed deze morgen? Wel, het is zoals ik HEM vertelde - op de éne avond doe je grote wonderen, doden worden opgewekt, duivels worden uitgeworpen, en de volgende avond is 'alles' tegen je. Waarom is dat? Uw 'persoon', is niet  in 'harmonie' met GOD! Gelooft u dat? Weet u, soms komen de mensen naar de gemeente, en ze hebben van alles in hun gedachten - en als u een verklaring/uiteenzetting geeft hoe GOD wordt gevoeld onder de mensen - soms zal het u werkelijk verbazen, wist u dat? Mogelijk voor het eind  van 't tijdperk - de opname - zullen we geregelde/opéénvolgende diensten hebben, en ik weet, 't zal groots zijn als we dat hier zullen hebben, en  nog veel meer dingen die de HEER gepland heeft En het zal de duivel verlammen, hij is sprakeloos, hij is gelijk die 'kerel' die 'opkomt' in de  verkeerde 'jas/(huid)'  en niet kan spreken. Hij  is bevroren, hij  is sprakeloos.  soms, weet u,  'verstaan' de mensen niet wat je bedoelt,  hun  gedachten zijn 'overal' mee bezig. En wanneer u dan een 'verklaring' geeft, dan weten ze soms niet eens waar je over spreekt. We komen naar  de gemeente, omdat we dat op iedere andere tijd niet kunnen, het is één van de weinige keren. En wanneer u naar de gemeente komt wees dan 'voorzichtig' (op uw hoede), want u zult soms iets missen. En soms 'verkrijgen' de mensen waarover u spreekt; en soms is het 'juist' voor hen -  en de duivel is niet goed 'gestemd' op die tijd. Het zijn soms woorden die u kunnen redden of bevrijden. En het toont u soms iets wat u kunt  doen; of 't openbaart aan u dat GOD tot u spreekt, of iets dergelijks. Weet u wat 'lauw' is? Het is 'n zonde! Wist u dat? Zonde , een vorm van  ongeloof - dus, die beide komen vrijwel altijd tezamen. Dus, laten wij bij de HEER blijven en zien wat HIJ voor ons heeft! Weet u, wanneer de  HEER 'dit' op dezelfde tijd gezegd zou hebben – 'Kom hoger op', dan zou u het niet gehoord hebben! Bent u het nog steeds met mij eens? Slaap  niet in! Wees voorzichtig! Zie, dingen – dingen gebeuren voor een bepaald doel. Dingen gebeuren als een waarschuwing of vermaning. En de 
HEER zegt: Wees voorzichtig/op uw hoede, WAAK, glijd niet af, want dan mist u MIJ - want zoals een dief, zal IK komen in de nacht, en  
IK slip/ glip binnen, en u weet niet dat IK kom. HIJ zegt: Weest zeer waakzaam! En HIJ zal u zegenen!HEER, we geloven U deze morgen met geheel ons hart. En we weten dat U WERKELIJKHEID bent! Want ongeloof in U, is zonde! Wij geloven U  met ons gehele hart! En we weten dat U onder Uw volk beweegt en dat U ons wonderbare wonderen geeft, verbazingwekkende dingen, HEER,  en wij danken U! Raak de samengekomenen aan HEER, deze morgen en zegen hun harten. Laten hun gedachten op U gericht zijn, dan zal er 'n  perfecte vrede zijn. Raak hun harten aan en red en bevrijd hen. Een ieder die 'nieuw' is hier HEER, deze morgen, ik wens dat ze weten van Uw  Goddelijke  Liefde Die  hen overschaduwt,  en dat  ze weten dat  Uw leiding/gidsen groter is  dan alles  op deze aarde.  Mensen kunnen niet  leiden/gidsen, maar U kunt gidsen door Uw WOORD en door Uw GEEST, HEER! Raak de harten aan, en genees de lichamen, en ik gebied de pijnen om te verdwijnen deze morgen, en de ziekten/kwalen en de verdrukking van de zwakken om weg te gaan.- Geef de HEER een applaus!We zullen zien wat de HEER heeft. U kunt dingen ontvangen, die gaan gebeuren, en één van de dingen is, het is soms moeilijk om te 'nemen' -  door ongeloof - ze kunnen 't niet geloven.Wel, u weet hoe de HEER het vertelde, hoe het zou zijn aan 't eind van het tijdperk. Laat los  - 't letterlijk willen begrijpen - mensen worden  krankzinnig - laat dit los - zij zullen GOD gaan verlaten. Het is een 'teken' van 't eind van het tijdperk. Het gebeurt hier niet alleen in Phoenix en  in verschillende andere gemeenten waar ze ook de ware kracht van GOD hebben. Maar overal, mensen schrijven mij van over 't gehele land. Het  is 'n weergaloze tijd. Het is 'n gevaarlijke tijd. Het is de tijd dat 'verblindheid' zijn intrede doet onder de mensen, of wat het ook is. En ze zijn  verblind door iedere 'golf of wind en leerstelling' enz.! Er is een verblindheid die op de mensen komt. Het is de tijd om 'ieder ding' nauwgezet te houden. Houd uw ogen open, want de tijd sluit zich! En we sluiten de 'bres/opening'! Wees waakzaam! Want u weet nooit op wat voor 'n tijd  iets zal plaatsvinden! Nu, deze morgen, ik wil dat de jonge mensen hier, - we zullen getuigen. U denkt misschien ergens aan, u jonge mensen,  wat u de HEER wilt vertellen. Een getuigenis, hoe HIJ u heeft geholpen, of iets dergelijks! Sta op, wanneer ik roep, we zullen 'n getuigenis dienst  hebben! We zullen de HEER dikwijls prijzen, en dikwijls zullen we getuigen van de HEER. Het is goed om de HEER te prijzen!. 'Maak 'bekend' de HEER!'De Psalmist zegt: Ik wil getuigen van Uw wonderbare werken. Mijn ziel zal HEM verheerlijken. Mijn hart is bereid - Nu, laten we dit lezen, het is  Ps. 34:3 "Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn" - Gelooft u dat vanmorgen? "Mijn ziel zal  zich beroemen in de HEERE" - Waar moet u zich in beroemen? Beroemen in de HEERE!Laat het door de Ware GEEST zijn, dat beroemen, en dan krijgt u 'daden' en de HEER zal voor u bewegen. En dan staat er in Ps.108:2 en 6, "0  GOD, mijn hart is bereid" - Nu, als uw hart bereid is, dan is er geen andere manier, er is geen andere manier, dit is de beste manier. En mijn hart  heeft 'partij' gekozen, en ik vond uit dat ik de overwinning 'had' elke keer weer opnieuw, ik won de oorlog/strijd. Ik voel het vertrouwen, ik voel  het geloof van de HEER! En daarom zei David; 'Mijn hart heeft 'partij gekozen' en ik ben bereid Ik heb mijn hart toebereid. De duivel kan komen, hij kan komen en gaan. En David zei: Mijn hart is bereid. Ik zal zingen en psalmzingen en prijzen. Zie, dat zal nimmer veranderen. Zolang hij  leefde, zolang hij leefde hier op de aarde, en zelfs in de hemel, 'Mijn hart is bereid, ik zal zingen en psalmzingen de HEER' - zie, van al Zijn  machtige dingen die HIJ gedaan heeft voor Zijn volk en wat HIJ nog zal gaan doen - 'ook mijn eer.' Hij zei, elk ding dat ik heb gekregen, de 'eer'  die ik heb gekregen, ik zal HEM prijzen. 'Verhef U, o GOD, boven de hemelen, en Uw eer over de ganse aarde!' - Verhef U, o GOD, boven de  hemelen, en Uw eer over de ganse aarde. Verhef U, 0 GOD - zegt hij - boven de hemelen.En dan in Deut. 3:24, "HEERE, HEERE, GIJ hebt begonnen Uwen knecht te tonen Uwe grootheid en Uwe sterke hand; want wat GOD is er in de  hemel en op de aarde, die doen kan naar Uwe werken en naar Uwe mogendheden!" - Er is niets, niet onder de wetenschap, niet onder de  mensen, niemand op de aarde die de wonderen kan doen, die de HEER kan doen! Geen 'posities', geen Socrates - ze hebben waarschijnlijk een  werk te doen onder de ongelovigen - maar er is niemand gelijk aan de ALLERHOOGSTE! En diegenen die wachten op de ALLERHOOGSTE met  geloof in hun hart en die Goddelijke Wijsheid gebruiken, HIJ zal hen 'belonen'! Want dat is de manier waarop HIJ werkt. GELOOF - ziet u, is soms  verbonden met geduld - zelfs wanneer het onmogelijk lijkt - als mijn hart op HEM gericht is (bereid is) dan zál het plaatsvinden op GODS tijd!  En vele keren onmiddellijk, het vindt rechtstreeks plaats. Maar soms is het op de andere manier."De hemelen vertellen GODS eer"  -  zie,  waarom de mensen niet?  -  "En het  uitspansel  verkondigt  Zijner handen werk."  -  Zij  kunnen niet  'schitteren' - zij  prijzen, zij  zeggen - het is een soort 'glans/verlichten',  en er komt energie tevoorschijn naar de ALMACHTIGE toe,  en het  'verlicht', gelijk dit! En daarom, zij verkondigen Zijn eer. Zij verkondigen Zijn lof in de hemelen.En daarom op de aarde, degenen die de zalving van de HEER hebben en de tegenwoordigheid en de macht van de HEER in zich hebben,  wanneer zij de HEER prijzen, dan is 't gelijk een 'ster', het begint te 'glanzen/lichten' in de richting van de HEER? Het is gelijk het prijzen van de  HEER, er is 'energie' in aanwezig. En die energie is 'n substantie, en die substantie werkt in een krachtig geloof. Want geloof is 'n substantie.  Gelooft u dat? AMEN! Zo zien we, er is 'energie' in 't prijzen en danken van de HEER! En in 't getuigen van wat HIJ voor u heeft gedaan, 't zal  energie produceren en vertrouwen, en leiding. En het zal wonderen produceren in uw hart, en toekomstige wonderen zullen uw kant op komen.  Maar zij die hier niets van zeggen, en de HEER niet prijzen en niet getuigen, ziet u dan 'neemt het af'. U zou kunnen zeggen: Ze snijden hun  
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'eigen water' af. Gelooft u dat? Dat is juist! Doe zoals de Bijbel zegt, verkondig Zijn eer! "Dat ik mag doen horen de stem des lofs (met een stem vol van dankzegging) - ziet u, met een stem des lofs, en om te vertellen al Uwe wonderen aan alle naties en aan alle mensen. Getuig, zelfs tot de  goddelozen en tot hen die rondom zijn, verspreid de lofprijzing van de HEER! Is dat niet wonderbaar?Het is geen wonder dat mensen die dat doen een plaats verkrijgen in Zijn troon AMEN, en waar HIJ ook gaat, volgen ze HEM! O, ik denk dat het  werkelijk wonderbaar is om te wachten op de macht - U weet de Bijbel gebiedt ons om te verkondigen de grootheid en de 'glorie/eer' van de  ALLERHOOGSTE!Het gebiedt ons om de 'glorie' van de ALLERHOOGSTE te verkondigen. Het is groots! Ziet u? "Ik loof U, omdat ik op een heel ontzagwekkende  wijze wonderbaar gemaakt ben; wonderlijk zijn Uwe werken." - U bent gemaakt om de HEER te prijzen. U bent gemaakt om Zijn kracht/macht  te verkondigen, en om Zijn wonderen te verkondigen, en al Zijn gaven, en wat HIJ zal doen en Zijn redding en de doop, enz. - want, ik ben  wonderbaar gemaakt en wonderlijk zijn Uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel." Is dat niet wonderbaar? En vertel hen alles hierover. "De  werken van de HEER zijn groot, zij worden gezocht van allen die er lust in hebben. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid, en Zijne gerechtigheid  bestaat in eeuwigheid!" - Mensen - eer - 'n menselijke soort van 'eer'/luister' en verschillende dingen gelijk dat, zullen niet voor eeuwig zijn.  Maar de majesteit en heerlijkheid en Zijn gerechtigheid is voor eeuwig!Jonge mensen, u hebt zoiets waardevols in uw ziel nodig. U komt obstakels tegen die u nog nooit eerder zag. We ontdekken iedere dag, dat satan  'strikken' legt waar jonge mensen niets van weten, totdat het te laat is. Realiseert u zich de prediking die ik predikte over de 91 ste Psalm?  Onder de schaduw van de ALMACHTIGE, daar onder, daar is rust. Lees de Psalmen en leer hoe satan in de Psalmen - het openbaart hoe hij  strikken en valstrikken legt waar jonge mensen niets vanaf weten. Zelfs de profeten en de discipelen in de Bijbel - we ontdekken dat satan altijd  valstrikken probeert te leggen en strikken, voor een ieder van hen. En soms lijkt het dat hij hen 'heeft' voor een poosje, maar de HEER zal  tussenbeide komen door Zijn macht. Door een engel, of tussenbeide komen door Zijn macht. Dus als u in een strik 'gevallen' bent, strek u dan  uit naar de HEER, want HIJ is rechtvaardig! AMEN! HIJ zal uw hart zegenen. Zijn werken zijn WONDERBAAR! Mijn hart is bereid! En dan staat  er; "Vertelt onder de heidenen Zijne eer, onder alle volken Zijne wonderen. Want de HEER is GROOT en zeer te prijzen, HIJ is vreselijk boven alle  goden" - Dit betekent dat ze allerlei soorten goden zullen hebben, ze zullen goden hebben waar u nog nooit eerder van gehoord hebt. 'Maar  GOD is te prijzen boven alle goden!' Overal en altijd! HIJ is werkelijk GROOTS!" Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, sterkte en  sieraad in Zijn heiligdom. Geeft de HEERE, gij geslachten der volken, geeft de HEERE eer en sterkte. Geeft de HEERE de eer Zijns NAAMS, brengt offer en komt in Zijne voorhoven." Ik bracht geen offer, maar ik was daar wel vanmorgen. AMEN! Is HIJ niet GROOTS! Geef HEM de eer Zijns  NAAMS. Hoevelen geloven dat? U weet, een poosje geleden spraken we over, dat het beste wat we kunnen doen is, de HEER te prijzen in uw hart. Wel, weet u, soms wacht u door geloof, en dat is groots, en dat is goed, maar lofprijzing in 't hart, dat is een lied in 't hart, en daar is energie  in. U voelt zich beter, u bent beter in staat om naar de samenkomst te komen, en u verkrijgt meer in de dienst. En door te getuigen van Zijn  wonderbare werken, daardoor voelen de mensen zich zo goed, en soms is de zalving er dan speciaal. Weet u, de gemeenten/kerken heden ten  dage,  velen  'verdorren'/verdrogen  en  zijn  gereed  voor  't  antichristelijke  systeem,  gereed  voor  de  organisaties,  ze  hebben  hun  eigen leerstellingen, ze laten gedeelten uit 't WOORD, hun nieuwe Bijbels en dat alles. Het is vanwege het terzijde zetten van het getuigen van Zijn  grote werken, en zij plaatsen Zijn grote wonderen terzijde en de lofprijzing voor HEM. Zij prijzen Zijn NAAM niet, de HEERE JEZUS. Helaas, ze  zijn lauw en dood en verdorren. "Geeft de HEERE de eer Zijns NAAMS, Zijn Glorie! "En te dien dage zal de HEER één zijn, en Zijn NAM één!" (Zach.14:9) En geef HEM vandaag de eer die HEM toekomt. Weet u, vele keren geven de mensen de eer aan mensen, mogelijk 'waardeert' u soms uw kinderen, of iemand die u kent en geeft hen de eer. Maar denk hieraan, dat GOD ALLE EER toekomt! HIJ is de EERSTE! Zo zien we dus  dat de Psalmist zegt; ik wil getuigen van Zijn wonderen en Zijn wonderbare werken. Mijn ziel zal HEM verheerlijken. Nu, soms verheerlijken de  mensen HEM, ze bewegen maar wat rond, maar zegt HIJ, het reikt verder dan dat, dat is 'n uiterlijke vertoning, maar in de ziel - Mijn ziel zal de  HEER verheerlijken. En dan is daar ook de uiterlijke vertoning. Maar soms mogen mensen dat doen, en ze weten er niets van, en ze verkrijgen het niet in hun ziel - verkrijg het in uw ziel, AMEN! En verheerlijk HEM. Mijn ziel - wist u dat? Gescheiden of afzonderlijk van het 'vlees'. Mijn  ziel zal de HEER verheerlijken!Hoevelen van u voelen om vandaag te getuigen? Majesteit en heerlijkheid zijn voor HEM! En er is een grote zegen in. Nu, ik wil dat u gaat staan.  Eerst wil ik de jonge mensen vragen om te getuigen. Nu, we kunnen vragen om genezingen en om wonderen, en dat is fijn, maar we willen nu  getuigen. Geef uw getuigenis! In de wereld is het gelijk een orkaan, alles rondom u gaat in rook op. En er gebeuren allerlei dingen op de straten,  er gebeurt van alles. En u gaat binnen, daar, waar het rustig en kalm is, in het midden van de orkaan, in het oog van de orkaan. Dat is waar we zijn. We zijn in het oog van GOD! En laat alles rondom u in de lucht springen of ontploffen, maar wij gaan op met HEM! AMEN!! Een veilige plaats!Was het geen wonderbare boodschap vanmorgen? Bent u blij? U kunt nu de kracht en de zalving van de HEER voelen, het is hier overal. Dank de HEER dat u hier vandaag was. PRIJS de HEER dat u in staat bent om hier te zijn, en dat u tijd hebt om uw geloof te gebruiken om in de hemel te  komen. We zijn aan 't eind van de tijd. Hef uw handen omhoog en PRIJS de HEER! Als u redding nodig hebt - redding, accepteer HEM in uw hart, geloof HEM in uw hart. Kom op het platform en getuig, en HIJ zal uw ziel zegenen. PRIJS de HEER! Nu, laten we de HEER verheerlijken en HEM danken voor deze dienst.  GOD zegene uw hart! Neal Frisby
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