
PLOTSELINGE  VERANDERINGEN  EN  SNELLE  GEBEURTENISSEN    De Heere zegene uw harten!  Ik wil dat een ieder naar de Gemeente komt, om u uzelf toe te bereiden voor enkele glorieuze dingen die voor u op de aarde gaan gebeuren, maar ook voor enkele van de grootste testen en beproevingen, vlak voor de opnamen die u ooit  in uw leven gehad heeft. Maar ook sommige wonderbare dingen die we nooit eerder hebben gezien. Bereid uzelf voor de heerlijkheden toe, o, verder dan iets wat we hier op deze aarde kunnen maken. Het zal wonderbaar zijn. O God, strek U nu uit in de zaal, ik kan het voelen, de harten van de mensen zijn nu open. Raak aan en genees en werk wonderen, Heere. Ze hebben moeilijkheden, pijnen, en mogelijk hebben sommige een ongeneeslijke ziekten, en we gebieden het te gaan, in de Naam van de Heere! U hebt het gedaan, het is volbracht, Heere, we geloven het in onze harten, en als we geloven, zal het als een wonder  tevoorschijn springen. En nu, Heere, hef de lasten van druk op, of van welke verwarring die er op u volk is, gids hen door Uw Stem als de Grote  Herder, in de Naam van JEZUS ! Overal op de wereld brengt U, Uw volk in positie, sommige in die plaats en anderen  op een andere plaats, maar niemand kan het beter doen dan U! Hef uw handen omhoog en prijs de Heere. Kunt u de Heere prijzen? Prijs de Heere! Gaat u zitten. Gods Kracht beweegt, en Hij vergadert nu Zijn Volk. We zien wonderen, en in verschillende plaatsen ook overzee, begint God opnieuw op een enorme manier te bewegen. De opwekking valt, de regen valt, en spoedig voelt u de opwinding in uw hart, groter dan ooit tevoren. Er zal een beweging van God op Zijn Volk zijn.  En wat iedereen nu ook op de aarde doet,  of  getuigen,  of  wat anders,  en wat  de jongeren doen of de  ouderen,  de voorgangers,  de GROOTSTE van allen, de HEERE  JEZUS, werkt nu! Boy het is Zijn uur. Het uur waar de Heere op wachtte, Hij keert terug vanuit een ver land. Hij vertelde: Ik ga heen, zoals een man op een verre reis. Maar natuurlijk was Zijn Heilige Geest daar met hen. Maar Hij keert terug in dat lichaam, dat verheerlijkte, Hij komt terug! En het is alsof Hij terugkeert van die verre reis. Hij toont overal Zijn genade door wonderen en genezingen. En de Evangelie deur zal opnieuw gesloten worden. Maar in China en Rusland zullen ze mogelijk nog een kans krijgen om het Evangelie te horen. satellieten bereiken hen. En ze zijn in staat om daar Bijbels te brengen. En dan na een klein poosje zullen deze deuren gesloten worden, vanwege een "religieuze geest". En dan zal er een nieuwe wereld -verandering, een nieuwe "orde" komen. Maar Jezus werkt en terwijl de mensen slapen, dat betekent beide, de gewone en de geestelijke slaap. Maar als ze slapen, slapen ze ook geestelijk, dan werkt Jezus niet alleen door Zijn dienaren, maar ook door Zijn Geest. En Hij maakt mensen wakker. En in Efeze hoofdstuk 1 staat, dat Hij ons van te voren bestemd heeft, en ook dat alles mede werkt ten goede voor degenen die de Heere liefhebben, en voor hen die voorbestemd en uitverkoren zijn met een bedoeling. En dat is het wat er gebeurt. En  het  valt  zelfs  op  de  rechtvaardige  en  de  onrechtvaardige.  We zien  wonderen  neerkomen  op  de  mensen  van  alle  nationaliteiten  en 
denominaties. Het is overal. Het is ongelooflijk wat God aan het doen is. Hebt u dit gehoord? Ze hebben uit het Ruimteschip Humble , die daar ver in de ruimte is geweest, prachtige dingen meegebracht. En de wetenschapper die de foto's zag, zei: O, wat een pracht en wonderen die we nooit eerder hebben gezien. En de man zei,  ik nam wat foto's mee naar huis om mijn kinderen te laten zien.  En hij  zei: o,  het was zo prachtig.  Die wetenschappers zeiden, dat ze keken en deze grote dingen zagen, ze zagen een gedaante, en zeiden, o, we zagen Jezus of God. O, het leek op een persoon, en dan daarna, er was zo'n schoonheid, zo'n pracht om Hem heen, het leek op God, en daarna waren er schitterende kleuren en allerlei  dingen, en ze hadden foto's die nog nooit eerder gezien zijn. En ze willen enkele van deze dingen vrijgeven. En de Wetenschapper zei: ik nam het mee naar huis voor mijn kinderen, en ze zeiden: O my! En ze keken er naar en bestudeerden deze foto's. en ze zagen verschillende dingen, zoals sterren die "geboren" werden en dan de "wolk". Datgene wat ze zagen is groter dan ons gehele zonnestelsel hier. En ze zeiden, het was ongelooflijk.  En Hij zegt, dat er geen einde is aan Zijn Koninkrijk.  En er is geen einde aan Zijn Koninkrijk zegt de Bijbel. Waarom niet? Omdat God nooit 
stopt met scheppen en Hij zal nooit stoppen, daarom zal er nooit een einde zijn aan Zijn Koninkrijk, hoevelen hebben dit begrepen?  O my, wat een openbaring. We zullen met Hem zijn, en we zullen het te zien krijgen, en mogelijk worden we wel "kleine scheppers" met Hem. Wie weet!! We krijgen het allemaal te zien, de grote schepping, dat wat God heeft gemaakt, enz. Wat de Wetenschappers hier vrijgaven,daarvan wil ik iets aan u bekend maken. Maar laten we nu verder gaan met andere dingen die ik hier geschreven heb. U kunt u maar beter toebereiden, want we worden 
voor de hemel gereed gemaakt. "Denk hemels", zegt de Heere, in uw hart en in uw ziel. De wereld maakt iedereen tot een nummer. Satan zorgt in niets voor u, en hij maakt zich ook geen zorgen om deze wereld, hij zorgt alleen voor zichzelf, zie hij zorgt alleen voor zijn "trots" en hij zegt dat hij God is en dat hij dit en dat is. En we hebben genoeg valse goden. En hij maakt iedereen tot een "nummer", tot een "robot". U bent slechts een  nummer voor hem. Maar weet u wat? Voor God zijn we een levende ziel. We hebben eeuwig leven. We zitten en zijn in de eeuwigheid met de Heere. Nu, zitten in de eeuwigheid betekent, zoals ik al zei, er is geen begin of einde. Want de eeuwigheid begint niet en zal nooit eindigen. De satan weet  dat hij "een namaak" is, en er voor een bepaalde tijd is, wat de tweede dood betekent, voor een bepaalde tijd. Wat God ook zal doen, Hij zal het doen! Wat God ook met hem doet, dat weten we niet, dat is aan Hem. Maar hij is geen levende ziel. O, o, nee! Wij zijn een eeuwig levende ziel. Maar voor hem (satan) zijn de mensen een nummer. En ze plaatsen deze nummers / getallen in een grote computer. En dan, waar u ook heen zult vluchten of waar u ook heen gaat ze kunnen u overal "opsporen". En een nummer betekent hetzelfde als een naam, hetzelfde als het beest, en dat zal komen! Iedereen zal een nummer hebben en ze hebben een symbool. En ze kunnen miljarden en triljoenen dingen opslaan in een kleine 'kubus', en ze beweren dat ze in 1 kamer al de informatie van iedereen in de Ver. Staten, en mogelijk zelfs van de gehele wereld, kunnen plaatsen in 1 computer. En dat zal tenslotte in de handen van een dictator terechtkomen. En hij zal alles van u weten. En ze kunnen alles over de mensen te weten komen, de credit-kaarten, enz. de Regering is in staat om dat allemaal te verkrijgen. Ze hebben het in dossiers. Er is geen plaats om u te verbergen, geen plaats  om heen te gaan. Dit zijn de dingen die gebeuren. Nu, al deze informatie  -  de Bijbel is waar, Openb. 13 vertelt ons dat het waar is. Dit is het laatste nieuws, en ik wilde u dit laten weten. Luister hierna, en de Heilige Geest beweegt over mij. O, kunt u de kracht voelen die nu van alle kanten komt? Herinner u,  de Heere vertelde mij,  de Zalving die nu met kracht 'valt'  ,  dat 'krijgt' de mensen genezen. En het zullen mensen van alle 
nationaliteiten zijn op deze aarde. Het WOORD gaat uit. De Openbaarder!  De mensen liepen nooit bij de wonderen weg, maar ze liepen bij 
het WOORD weg!! Toen Jezus kwam met het Woord, zeiden dezelfde die Hem eerst Koning wilde maken, laten we Hem doden.  Bent u het nog steeds met  mij  eens? De Heere is  werkelijk  groot!   En dat  wat Hij  deed was met een bedoeling,  Hij  deed het  voor ons,  en van voor de grondlegging der wereld was dat er al. We weten dat satan u "verkrijgt" als u uzelf niet bewaart. Want als nog nooit eerder gezien, leven wij in een tijdperk van vermaak enz. En God toonde mij in de 60'er jaren, dingen van te voren, die nu gebeuren. En het zou vlak voor de komst van de Heere gebeuren. En door dit te zien, weet ik dat het dichterbij is dan we denken. En het is tijd voor u mensen om "nuchter" te worden en waakzaam! Maar ik vroeg de Heere om een Schriftgedeelten. En de Heere sprak tot mij. En we staan op de Rots, en de duivel zal proberen door allerlei dingen ,  om u van die Rots af te krijgen. Die "oude brullende leeuw" zal van alles proberen, door vermaak, drugs of wat dan ook. U kunt maar beter bij de Leeuw uit de stam van Juda blijven, de Blinkende Morgenster! En dit kwam tot mij, en ik zal het voor u lezen. Matth. 16:18.  En Ik zeg ook tot u, 
voordat Ik kom,  zegt de Heere, dat is voor de gemeente door de tijdperken heen dat Ik dit gezegd heb, in het verleden en nu en ook voor 
in de dagen die voor ons liggen. Ik heb dit gezegd, Ik zeg het ook nu, voor allen, dat gij Petrus zijt, op deze Rots, zal Ik Mijn Gemeente 
bouwen. Mijn Gemeente noemde Hij 't, dat is Gods Gemeente, is 't niet? Hij zei, Mijn Gemeente. Ik ben de Rots, en hij stond op die Rots. Ga 
niet op dat zand, zegt de Heere, want dan zult u zinken. En die Rots is nog steeds staande!  Maar het zand is verdwenen, het is overal naar toe 
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geblazen, en van een "rots' is het geworden tot niets. Maar een Rots kunt u nooit bewegen. Alleen God kan, als Hij dat wil, 'm verpletteren. En Hij zei, Ik zal Mijn Gemeente bouwen op deze Rots de Heere Jezus, en op wat Hij zei. En dit is het wat Hij mij gaf, wanneer satan tegen u opstaat en wanneer hij op elke manier beweegt, waarop hij maar kan. Hij probeert u op elke manier ' te grazen te nemen'  en hij probeert u te 'binden'. Maar wat er ook gebonden is op de aarde, is ontbonden in de hemel. Hoevelen van u geloven dat? Op deze Rots zal Ik Mijn Gemeente bouwen. En hier is wat Hij 
zegt voor u; en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen! En het zal degenen die geloven, en dat bent u, zegt de Heere, niet 
overweldigen!  De  poorten  van de  hel/dodenrijk,  o  boy,  je  kunt  het  materieel  of  lichamelijk  of  geestelijk  nemen,  de  poorten  van  de  hel,  de demonische machten, Openb. 17; de vrouw die zit op het beest, daar zijn de poorten van de hel, maar ze zullen u niet overweldigen. Het maakt mij  niet uit of erop een bepaalde manier een imitatie van Pinksteren komt, zie naar de imitators. Wacht en kijk naar de boodschappen die God gaf. Hebt u ze gevonden? Hier is het. De poorten van de hel zullen u niet overweldigen. Hoevelen van u geloven het? Ik wil niemand veroordelen of iets kwalijk nemen, maar de krachtige zalving op mij, de manier waarop het werkt, om het te kunnen' nemen,' zult u rond de kracht ervan moeten blijven. Want op het werk hoort u dit en dat, enz. en dan zeer spoedig, wanneer dit tevoorschijn komt, dan zal het u beginnen op te 'wekken' en dat is goed voor u. Dit is het voedsel, het is het ' manna ' dat God laat vallen vanuit de hemel, rechtstreeks nu, voor Zijn volk. En het valt op hen. Er zijn mensen onder alle Nationaliteiten, die ongelovig zijn over de komst van de Heere. En Hij zei, dat er spotters zouden zijn aan het einde van het tijdperk. Dat is de tijd waarin Jezus zal komen. Hoevelen van u geloven dit? Maar de poorten van de hel zullen u niet overweldigen. En u zegt: zullen de poorten van de hel tegen ons opstaan? Hij  zou dit  niet  geschreven hebben,  als  dit  niet  zou zijn.  De poorten van de hel zullen op allerlei  manieren tegen de 
Gemeenten opstaan, maar ze zullen haar niet overweldigen. En op deze ROTS! Ik denk dat sommigen van u, als u de GEEST van GOD op u' 
'bewaart'  op zeer goede grond staan. Hij is altijd een teken geweest. De twee getuigen uit Openb. 11 gaan komen. De mensen hebben nu allerlei dingen, ze denken dat er geesten in hun huizen zijn. Ze gaan van de ene naar de andere plaats, ze zien dingen en er gebeuren dingen, en demonische machten openbaren zich. Aan het einde zou de kennis toenemen, en als nooit tevoren, en Gods Woorden zullen zichzelf verklaren. Maar herinner u,  het einde van dit Schriftgedeelten. De poorten der hel zullen Mijn Gemeenten niet overweldigen. De heerlijkheid en de kracht en de vreugde van de Heere zullen in staat zijn om u op te heffen, boven alles wat er ook maar tegen u opstaat. O, Glorie voor God! Dit is iets wat God gaf, en als God  iets geeft dan is het werkelijk goed! En in Jesaja 27:1 staat: Te dien dagen zal de Heere met Zijn Hand en groot en sterk zwaard bezoeken de  leviathan, de langwemelende slang, ja, de leviathan, de kromme kronkelende slang, en Hij zal de draak, die in de zee is, (in de zee van mensen) doden. De oude satan, die slang, die oude draak, hij is gereed om neer te komen. Hij weet dat zijn tijd kort is. Dus als de wereld de mensen tot een nummer maakt, dan heeft God Zijn heiligen, en zij hebben een ziel en ze zijn blij en ze zijn vol vreugde. Ik wil dat u gaat staan. Amen!  De Heere zegenen uw harten. Hoevelen voelen zich nu goed? Amen! Als we verder gaan, dan komt dat werkelijke Woord van God zeer dichtbij. Ik bid voor u.  Het feit is dit, als we tezamen bidden, ik voor u, en u bidt voor mij, voor mijn sterkte, en u bidt dat God mij openbaart, wat ik de mensen nog meer moet vertellen,  enz.  En een ieder van u, begin uw geloof op te bouwen, sta toe dat uw geloof beweegt, blokkeer het niet. U bent vrij! 
Hoevelen van u weten dat u vrij bent? Hij heeft u allemaal vrijgemaakt! Heb berouw en geloof dat u vrij bent. U bent vrij! Wie de Heere  
vrijmaakt is werkelijk vrij! Hij zei: Het  is  volbracht! Het enige wat u kunt doen is, zeg: ik heb berouw, en zeg: vergeef mij. En u neemt de 
Bijbel en leest het, en u gelooft God en u bent vrij! En, God maakte u vrij van voor de grondlegging der wereld. Hij zei 2000 jaar geleden, 
het is volbracht en bevestigde het. U bent vrij, zegt de Heere! Amen! Als de wereld terug wil gaan in de poorten en zichzelf wil opsluiten, 
dat is hun keus, die zij genomen hebben. Maar wij niet, wij zijn vrij. En ieder die vrij is, zou God met zijn gehele hart moeten prijzen. Open 
uw hart, en als zij beginnen te zingen, dan zult u overal de tegenwoordigheid van de Heere voelen. Blijf dus bidden en blijf 'overeind' in 
wat u doet. En een ieder van u, begin uw hart toe te bereiden, want God komt met grote golven neer.  En wat de poorten van de hel u ook vertellen, Hij werkt als nooit tevoren. Hij laat de satan in elke richting 'springen'. Er zullen testen en beproevingen zijn, en soms zult u op de top van de berg zijn, maar het komt, en sommigen kunnen anderen helpen!  Grote veranderingen en het zal alles op deze aarde beïnvloeden. God laat Uw Kracht  met Uw Kinderen zijn.  En laten wij  zingen,  en de Heere prijzen met  geheel ons hart.  God Zegenen uw harten!    Kom op en roep de Overwinning uit! Verheug u!    Neal Frisby
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