
OPWEKKINGSVREUGDE – EEN OPWEKKING VAN VREUGDEHet gaat er om dat u het WOORD van GOD in uw binnenste krijgt, en dat is eeuwig leven. Een vurige zalving, gelijk de bliksem in de wolken, zal  een zoete regen van herstel geven, en wees daar gereed voor. En hiermee samengaande zal er een ontworteling tevoorschijn komen. Hoevelen van u weten dat? De dingen zullen ontworteld en gescheiden worden. En dat is ook een gedeelte van de zalving, dat heeft de HERE tegen mij  gezegd. En wanneer de tarwe van het onkruid wordt afgezonderd dan zal er een opwekking tevoorschijn komen, zoals de gemeente dat nog nooit eerder heeft gezien. En dit zal voor de Bruid zijn, voor de ware gelovigen en voor de wijze maagden. Matth. 15:13, 14. "HIJ antwoordde  hun en zeide; Elke plant, die MIJN hemelse VADER niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen. "En vandaag hebt u uw wereldsystemen en de blinden die blinden leiden.  Ze verleiden en worden verleid.  Ze hebben hun eigen ideeën en deze planten, zijn de planten van Babylon. En deze dingen zullen in een  wereldsysteem bijeen gebundeld worden, en dan zullen ze door de macht van GOD gemerkt worden. Ziet u, het is de satan die het onkruid  zaait. Matth. 13:30 "Laat beide samen opgroeien tot de oogst. "En we gaan de oogst nu binnen. "En in de oogsttijd zal IK tot de maaiers zeggen:  Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden. "Maar de HERE heeft een ware Wijnstok! – "Maar brengt het koren  bijeen in MIJN schuur!" Jer. 4:3 "Want zo zegt de HERE tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem" - en dit wordt ook tegen ons gezegd - "Ontgint  u nieuw land" - Geef acht op de nieuwe beweging die zal komen - "en zaait niet tussen de doornen" - en daar hebben wij zojuist over gesproken met betrekking tot de andere 2 Schriftgedeelten; dat zijn doornen. Paulus heeft gezegd, en hij heeft daar 3 keer om gebeden, en sommigen  denken dat het een ziekte is geweest, maar dat is niet zo; het was de vervolging waar hij in dit opzicht over gebeden heeft. Hij zag dat hij meer  vervolgd is  geworden dan alle evangelisten die gekomen zijn.  En door deze dingen werd Paulus klein gehouden.  Paulus heeft  de  eerste  fundamenten aangaande de eerste gemeente naar voren gebracht. Hij was de boodschapper aan de gemeente. En daarom had GOD daar een doorn geplaatst. En deze doorn was de doorn aangaande de Farizeeën. En de grote opwekking die zal komen, zal ook met vervolging gepaard gaan. En deze opwekking zal de satan in beroering brengen. Het zal hem van zijn plaats vandaan halen. De wijsheid van GOD zal de gemeente  bijeen brengen, en dat zal onder de kracht, de wonderen en het Woord van GOD plaatsvinden. En als de wolk der Wijsheid zich be gint te bewegen, dan zullen de mensen hun positie kennen. En dan zullen er wonderen en genezingen in het midden van hen plaatsvinden, maar het gaat in de eerste plaats om de veelvoudige Goddelijke Wijsheid van GOD. De gemeente zal haar positie gaan innemen zoals in Openb. 12  vermeld, en dat met betrekking tot de loop van de sterren en de schepping daarvan. En de vrouw met de zon bekleed, en met de maan onder  haar voeten wordt ons hier aangetoond, en de kroon van 12 sterren. En dan 0penb. 12:5 met betrekking tot het mannelijk kind. Hosea 10:12.  "Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land! Dan is het tijd om de HERE te vragen, totdat HIJ komt en voor u gerechtigheid laat  regenen!" Ziet u, er is een opwekking op komst. Daarom zullen wij het Woord moeten verteren! En JEZUS heeft gezegd, "Ziet naar de velden,  want ze zijn gereed om te oogsten!" Zach. 10:1. "Vraagt van de HERE regen ten tijde van de late regen! Zo zal de HERE lichtende wolken  maken." Ziet u, het is een geestelijk iets, waar HIJ hier over spreekt. En iets verder in dit hoofdstuk wordt er over gesproken dat men zich van  zijn afgoden moet afkeren, en de HERE om Regen moet vragen ten tijde van de late regen. "Zo zal de HERE lichtende wolken maken, een stortregen zal HIJ hun geven voor ieder gewas op het veld!" Dit is wat de HERE mij liet opschrijven! "Ploeg uw eigen natuur onder, en laat de 
Heilige Geest op de nieuwe natuur vallen, en dan zult u tot rijpheid of wasdom groeien!" Prijs GOD! Rom. 12:2. "Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt onderkennen wat de wil van GOD is, het goede, welgevallige en volkomene!" Ploeg uw 
oude natuur om en laat de regen op de nieuwe geest in het vernieuwde of nieuwe hart vallen. Dan zult u een nieuwe schepping zijn.  
Dat is opwekking. In Maleachi 3 wordt over een reiniging of loutering gesproken. Zie, zegt de HERE: de Bruid, maakt, zichzelf gereed,  
als IK haar de benodigdheden daarvoor zal geven! En Paulus zei, "Ik sterf dagelijks om zodoende de oude mens af te leggen!" En laat  
mij  u dit  vertellen, "Als de gemeente dagelijks sterft,  dan is zij  gereed voor een grote opwekking. En volgens mijn mening zal  de gemeente nimmer sterven, en dat over de gehele wereld, totdat de vervolging en de crisissen tevoorschijn zullen komen, en dat tot het punt waar de HERE de dingen wil hebben. Dan zal de oude natuur van de raaf verdwenen zijn en dan zal de natuur van de duif daarvoor in de plaats  gekomen zijn. De raaf is de oude vleselijke natuur die daar aanwezig is. De HERE zal komen gelijk de vleugels van een arend. HIJ zal haar  opnemen.  En  er  staat  dat  wij  in  hemelse  plaatsen  gezeten  zijn!  "En  bij  deze  volgende  opwekking,  als  de  grond  omgeploegd  of 
opengebroken zal worden, en als de regen daarop zal vallen, en als de oude natuur steeds meer zal gaan veranderen, dan zullen wij  
in de hemelse plaatsen gezeten zijn, zegt de HERE GODS" Zie naar die vrouw in 0penb. 12, die met de zon bekleed is; de 12 sterren en de  maan onder haar voeten. En dan zal het mannelijk kind in de hemel opgenomen worden! De HERE zegt in Joel 2, "Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op MIJN heilige berg!" Joel 2:21 "Vrees niet, o land, jubel en verheug u, want de HERE zal grote dingen doen!" Vers 23 "En gij  kinderen van Sion, verheug u en zijt blijde in de HERE, uw GOD, want HIJ heeft u de vroege regen gegeven, en dat gematigd, en HIJ zal u de  regen doen nederdalen, de vroege regen en de late regen in de eerste maand." Nu, een gedeelte van deze opwekking heeft te maken met de Joden, maar het heeft ook te maken met het tijdperk der heidenen, want in het boek Handelingen, werden dezelfde dingen tegen de heidenen  gezegd. En HIJ zal ZIJN GEEST op alle vlees uitstorten! En wij zullen veel dingen zien plaatsvinden, maar dat is een ander onderwerp. Joh. 15:5,  7, 11 en 16 "IK ben de Wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in MIJ blijft, gelijk IK in hem, die draagt veel vrucht!" Dat zal ook in de opwekking  tevoorschijn komen! En de vrucht, des HEREN zal tevoorschijn komen! – Want zonder MIJ kunt gij niets doen!" Vers 7. Indien gij in MIJ blijft en  MIJN Woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden!" Maar deze woorden, zoals HIJ heeft gezegd, moeten in u blijven!  Vers 11, Deze dingen heb IK deze morgen tot u gesproken, zegt de HERE, – O mij, "HIJ spreekt hier rechtstreeks tot u – "opdat MIJN 
blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde! "Vers 16; "Niet gij hebt MIJ, maar IK heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt  heengaan en vrucht  dragen en  uw vrucht  zou blijven."  Psalm 16;8,  11  en  9.  Ik  stel  mij  de  HERE  altijd  voor  ogen,  omdat  HIJ  aan  mijn  rechterhand staat, wankel ik niet." De HERE zegt, "De poorten der hel zullen u niet overweldigen!" Vers 9 "Daarom verheugt zich mijn hart en  juicht mijn ziel (glorie). Ook zal mijn vlees in hoop wonen! Ziet u, zijn glorie (ziel) verheugde zich, GOD had Zijn glorie of heerlijkheid over hem  gesteld. En in dit gebouw is de glorie aanwezig, en deze glorie is in u!! Ik heb u vaak gezegd, dat HIJ die in u is, deze dingen doet!" Vers 11, "GIJ  maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is in uw aanwezigheid, liefelijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig!" HIJ zegt  hier dat deze zalving in ZIJN rechterhand aanwezig is! Num. 23:19 - Daar zegt GOD, dat HIJ geen mens is, dat HIJ liegen zou! HIJ zegt, "Wat IK  gesproken heb, dat zal IK doen!" En HIJ zegt, "IK ben gisteren, heden en tot in eeuwigheid DEZELFDE!" Maar hoe de tijden ook mogen zijn, HIJ  zal Zijn volk zegenen! Want HIJ heeft gezegd, "IK ben de HERE, IK verander niet." De tijden mogen veranderen, maar IK verander nooit!" Herinner, deze belofte in uw hart. Hebr. 1:9. Gerechtigheid hebt GIJ liefgehad en ongerechtigheid hebt GIJ gehaat; daarom heeft u, uw GOD met  vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten!" DE beloften van GOD zijn ja en amen, voor degene die gelooft! En de zalving zal zijn naar uw geloof!           In Zijn Overvloedige liefde, Neal Frisby
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