
Christus Ons Voorbeeld – Deel 6 – Wij Zouden Net Als Hem Ons Lichaam In moeten zetten
PVO 077 | www.nealfrisby.nl | preken van oogstgenoten               
                                    (Voor vragen bel tel. +31 (0)6-44752537)

Christus is de Almachtige God in het ambt van de Zoon. De Geest die in het menselijk lichaam woonde is samen met het lichaam
de Almachtige God in een menselijke gedaante, het Woord dat vlees geworden was en onder ons woonde, Johannes 1:14. dus God
had een lichaam voor Zichzelf voorbereid door de heilige geest om in te wonen en ons redding te brengen, Jezus, (Hebreeën 10:5-
7) (Rol, N. Frisby 43 § 6). Toen Jezus Christus naar deze wereld kwam om redding te brengen, was hij ook in de hemel. Hij
was op twee plaatsen tegelijkertijd, in de hemel (als geest), en op de aarde in lichaam en als geest; dat is de mysterieuze
oneindige God. De zoon van God is God, wonend in de zoon des mensen - als God. (Rol 74  § 5) (Joh. 3:13) (De Zeven
Gemeente Tijdperken, W.M. Branham pag. 100 en 137), dit zijn geheimenissen die door Christus Zelf aan Zijn uitverkoren bruid
waren geopenbaard.

Christus had dus een lichaam waarin Hij woonde en menselijk opereerde,
en  Hij  had  de  Heilige  Geest  die  Hij  gebruikte  om  Goddelijk  mee  te
opereren. Wij zijn bijvoorbeeld ook geestelijke-zielen want we hebben de
Heilige Geest die in ons woont en we wonen in een menselijk lichaam. Wij
handelen ook menselijk naar het menselijk lichaam waarin we wonen en
Goddelijk door de Heilige Geest, dat als God in ons en om ons heen is.

Het menselijk lichaam dat God ons gaf, is er voor bestemd om voor de
mensheid in te zetten. Het is er voor ons om in te wonen, ons te uiten en
om op een natuurlijke manier van de ene plaats naar de andere te reizen.
Tegelijkertijd  is  de  Heilige  Geest  er  voor  ons  om  ons  op  een
bovennatuurlijke  wijze  van  de  ene  naar  de  andere  plaats  te  brengen,
overeenkomstig  ons geloof  en die ook andere goddelijke  eigenschappen
manifesteert. De auto uit deze fantasiewereld kan ons ook van de ene naar
de andere plaats brengen, het is zowel goed als slecht van de boom der

kennis van goed en kwaad, die satanisch is. Deze fantasie van de wetenschap en technologie is wat de Satan na de val van de mens
inzette om de werkelijkheid mee te vervangen. De val van de mens (Adam) in den hof van Eden bracht teweeg dat de mens vanaf
dat moment tekortschoot aan de glorie van God en de Satan de mens dus zijn fantasie aanbood. Jezus kwam 2000 jaar geleden
om te herstellen wat we verloren hadden door de zonde die Adam beging; het bovennatuurlijke, door het Woord van God,
het geloof van God en de Geest van God. Wij zijn bovennatuurlijke zonen van God, waarvan wordt verwacht dat ze
bovennatuurlijk leven, onze geest moet nu worden vernieuwd, van fantasie tot het bovennatuurlijke door de Geest van
God.

We hebben zojuist gezien waar we ons lichaam voor gebruiken om te doen, daarom moeten we goed voor ons lichaam zorgen,
anders kunnen we het lichaam niet gebruiken om deze verantwoordelijkheden uit te voeren of te vervullen zoals er in te wonen,
ons te uiten, voort te bewegen en menselijkheid. Ons lichaam heeft gepaste rust, lichaamsbeweging en een juiste dieet nodig. We
moeten de gezondheidswet  naleven voor  ons  lichaam om gezond en sterk te  blijven en om het  zodoende vooral  te  kunnen
gebruiken voor het werk van de Heere en andere dingen. We moeten leren om vaak in gebed en met het woord van God te vasten
zoals Jezus en Paulus en andere mannen van God dat deden, voor de vernieuwing van onze jeugd.

We moeten leren om het voedsel te vermijden dat Satan geïntroduceerd heeft en nu overal om ons heen is, om het lichaam kapot te
maken. We zouden er ook achter moeten komen wat het juiste voedsel voor onze verschillende bloedgroepen is en daar aan vast te
houden voor het welzijn van ons lichaam. Iemand met bloedgroep O heeft bijvoorbeeld bij krachtige oefeningen meer proteïnen
dan  koolhydraten  nodig.  We  moeten  onze  lichamen  niet  misbruiken  of  overmatig  gebruiken  omdat  de  Heere  wil  dat  het
uitverkoren lichaam vol gezondheid is als Hij terugkomt (Speciaal Schrijven, Neal Frisby pag. 5 laatste alinea) (Psalm 105:37).
“Hij voerde hen uit met zilver en goud: en er was niet één zwak persoon onder hun stammen.” Er zal dus niemand van de
uitverkorenen ziek of zwak zijn vóór de verandering (de opname), een ieder van ons moet en zal gezond zijn vóór de
opname (Speciaal Schrijven 135, paragraaf 2).

Moge de Heere ons lichaam helpen om net als Zijn gezonde lichaam te zijn, in Jezus naam. Want wij zijn leden Zijns lichaams,
van Zijn vlees en van Zijn benen. (Ef. 5:30) En we zullen eerst van dit sterfelijke lichaam genieten voordat het tot onsterfelijkheid
verandert,  in  Jezus naam.  Als  iemand niet  zorgt  voor  dit  lichaam dat  door  God aan ons  gegeven is,  kan zo'n  persoon een
vroegtijdig vertrek van deze aarde naar het paradijs ervaren.

Als  het  lichaam ziekelijk  is,  zal  men pijn  lijden en kan men het  niet  voor  het  werk van de Heere  inzetten.  We zouden de
gezondheidswetten en geestelijke instructies moeten gehoorzamen om een gezond lichaam te kunnen hebben en deze zodoende te
kunnen gebruiken, zoals Christus dat Zelf deed. Moge ons lichaam gezond zijn en voor de komst van de Heere Jezus gereed zijn,
Amen. Alle heerlijkheid zij JEZUS, de Vuurkolom voor eeuwig en altijd. Amen. JEZUS KOMT SPOEDIG!!
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