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OPMERKELIJKE EN WONDERLIJKE VERSCHIJNINGEN VAN DE HEER''In deze brief zullen we door het beschrijven van enige opmerkelijke en wonderlijke verschijningen van de Heer uw geloof en kracht  opbouwen! – Want Hij openbaarde Zijn volk beslist enige overtuigende manifestaties!'' – ''Toen Hij onze melkwegstelsel schiep verscheen Hij  kennelijk in het meest intense licht; hetgeen de mens niet benaderen kan! En als Hij sprak vormden de dingen zich en gingen tot in hun juiste  posities!'' . . . ''Spreek het Woord alleen in geloof en het wonderbaarlijke is rondom u om te genezen, en in uw noden te voorzien!''  – In Gen. 3:24, ''was Hij als een vlammend spinnend zwaard, als ogen die in elke richting keken, omgeven door een cherubim glans! – Sprankelende  stralen van leven!'' – ''Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft! . . . hetgeen een geloofshandeling aanduidt!''  – Hier volgt een andere zeldzame verschijning. Ex. 24:10, ''En zij zagen de levende God op een plaveisel van heldere saffiersteen staan; het was zo helder als de  hemelen! – Het zegt dat ze 'God'  in een vorm die zij  konden zien 'aanschouwden',  en onder Zijn voeten was een speciale glorie als  een  doorzichtige blauwe juweel!''Ezech. 1:4, 26-28, ''De profeet zag een enorme wolk, pulserende met vuur in een gloeiende amber dat een vurige aanwezigheid flitste. – Het  was letterlijk levend met God!'' . . . In de latere verzen toont het dat als de wolk uit de weg ging er een troon werd gezien als God in de gestalte  van een engel gezeten! En de geestelijke kleuren daarvan vormden een vurige kring, gelijk een regenboog rondom Hem, terwijl de gedaante van  zijn lichaam een oogverblindend vuur was! – Omdat de profeet Hem in Ezech. 8:2 van dichterbij te zien kreeg, zag hij een gedaante . . .  ''Van 
Zijn middel naar beneden was Hij  van vuur,  van Zijn middel  opwaarts was Hij  van een heldere amber kleur!''  – Op zijn  zachtst uitgedrukt; een zeer overtuigende manifestatie! – En Hij zal aan het einde van het tijdperk Zichzelf op verschillende manieren aan Zijn volk  manifesteren en grote daden onder hen doen! . . . Er zijn in de Schriften zoveel verschillende manifestaties van de Heer, dat we ze hier allemaal  niet kunnen vermelden, maar we zullen er nog een paar meer doen!  Dan. 10:4-6 (Hier is een prachtige interpretatie van deze verschijning) – ''De Heere verscheen gekleed in prachtige kledingstukken plotseling  voor Daniel. De aanwezigheid rondom Zijn middel was puur goud. Zijn huid was als een glanzende gloed; uit zijn gezicht kwamen verblindende  flitsen als bliksems; Zijn ogen leken op fakkels en waren als poelen van vuur.  Zijn armen en Zijn voeten glansden als gepolijst koper,  de  uitstraling  van  eeuwige  kracht!  –  Zijn  stem was  als  die  van een bruisende  menigte!''  –  De  volgende  verzen toonden  dat  het  visioen  zo  ontzagwekkend was dat het de kleur van Daniels huid veranderde. Hij was verschrikt en zwak, hij viel flauw! En met behulp van een andere engel stond hij bevend op! . . . Het lijkt er duidelijk op dat Daniel met de Alfa en Omega van Openb. hfdst. 1 in contact kwam. ''Zijn oneindige  lichaam schudde de aarde waar zij stonden!'' – Een persoon kan al hetgeen hij nodig heeft van de Heere ontvangen. Geloof alleen in Zijn  
beloftes en op de een of andere manier zal Hij Zijn tegenwoordigheid van goddelijke liefde, zorg en macht manifesteren! – De Heilige geest is niet beperkt, want op de Pinksterdag was Hij ook in vele tongen van vuur gezien! – ''In de Tempel met Ezechiël verscheen het in kolen van vuur! – Jesaja zag zo een opzienbarende omschrijving van de Heere, dat Hij als een zondaar neerviel en zijn leven opnieuw opdroeg, en  verder ging om een van de aanzienlijkste boeken in de Bijbel te schrijven!'' (Jes. Hoofdstuk 6) – Eigenlijk zijn er geen woorden voor om de  glorie van de Heere mee te kunnen beschrijven, het is zo spectaculair in voorkoming, dat zelfs de profeten sprakeloos zijn!'' –  En Jezus zei, 
''vraag alle dingen in Mijn Naam en Ik zal het doen!'' . . .  ''Ongeacht met wat voor een probleem, ziekte of moeilijkheid u geconfronteerd wordt, de Heilige Geest is rondom u om u de verlangens van uw hart te geven! De Grote Vertrooster! – Hij zal ertoe leiden dat u met een gelukkig hart en geest van vreugde zult borrelen! – Prijs Hem!'' Hab. 3:3-11, Alhoewel dit een kleine profeet is, zag hij een ongelofelijk gezicht van Gods krachten en geweldige macht! – Hij zag de Heere  vanuit de Sinaï over de woestijn bewegen. Als we de betekenis van ieder woord in overweging nemen, is hier een interpretatie en beschrijving  van wat hij zag! – ''Zijn briljante pracht werd in de hemel en op aarde gezien . . . Vanuit Zijn handen flitsten stralen van stromend licht; binnenin  deze stralen was de schuilplaats van Zijn macht! – Hij stopt plotseling, hij staat stil, hij mat de aarde, Hij schudde de natiën! – Voor Hem uit ging  de pestilentie, de brandende plaag volgden zijn voeten!'' Dit zal kennelijk aan het einde van het tijdperk plaatsvinden, als atomaire straling en  ziekten weggevaagd worden!'' Het was alsof de grote diepte en heuvels en bergen het in overgave uitriepen! – De zon en maan gehoorzaamden Zijn uiterlijk! – Zijn tegenwoordigheid was in de vorm van een pijl, en de glans van een glinsterende speer!'' Deze paar verzen hebben te maken met de magnetische en kosmische krachten van de Allerhoogste zoals Zijn geest het beveelt! – ''Het toont dat Hij in strijd voortgaat, en de aarde  moet voor Zijn tegenwoordigheid buigen!'' – ''Er is geen gebed te moeilijk voor Hem om te beantwoorden. Er is geen hart te hard dat Hij  
niet  zou  kunnen  breken  en  Zijn  Geest  erdoorheen  laten  schijnen!  –  Er  is  geen  onderdrukking  of  angst  dat  voor  Hem  kan 
standhouden! Hij beveelt ons de vrede; wij accepteren het!'' 

In Openb. 1:12-13, ''zag Johannes de Heere Jezus te midden van 7 gouden kandelaren staan (representerende Zijn 7 gemeente tijdperken),  als gereed zijnde om tot in Zijn lichaam gevormd te worden!'' – Zoals Hij in Openb. 3 aangaf, ''Koopt van Mij goud, beproefd in het vuur, het 
karakter van verlossing en ware kracht, duurzaam en blijvend!'' . . . ''Zijn haar was met een sneeuwachtige tegenwoordigheid gezalfd, wit als het zuiverste licht. – De tegenwoordigheid in Zijn ogen doordrongen als vuurvlammen. Zijn stem donderde gelijk vele wateren die tezamen  komen! . . . Uit Zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard!'' – Met de vermenging van al het prachtige licht, kan men de blauwe tinten  bijna in het licht voelen dansen! – Ook tonen de Schriften ons in Luk. 9:29-30 dat Jezus gezicht en lichaam werden verandert tot in de eeuwige  staat waarin zij waren, voordat Hij kwam! – Hij had een stralend kosmisch aanzien dat in verschillende vormen van oneindig licht begon te  glanzen, en daarna veranderde het tot in de vorm die Hij als de Messias was!'' – Lees Math. 17:2. – Ook geeft de verschijning in Openb. Hfdst. 10  een prachtige vertoning van de verschillende manifestaties van de Heere!'' . .  .  ''Als u al de kleuren vermengd in vuur, licht en wolken 
tezamen  brengt  zou  u  zien  hoe  de  opstanding  en  opname  kracht  eruit  zal  zien,  dat  onze  lichamen  tot  in  het  eeuwige  leven 
transformeert!'' – Dit hoofdstuk toont een elektriserende verschijning, zoals door de donderslagen die geluid werden!'' Ontwaak!''Openb. 19:12-15 toont dat deze verschijning de dingen snel gedaan krijgt! Daar is geen discussie over mogelijk! – ''Uit Zijn ogen komen vlammende bliksemstralen, en uit Zijn mond komt een zwaard-achtige tegenwoordigheid, dat de naties letterlijk schudt en controleert!'' – Ik 
was geïnspireerd om over deze manifestaties te schrijven en ik voel dat deze brief zwaar gezalfd is door de Heilige Geest. Zijn redding  
en verlossing is voor allen die het nodig hebben. Vraag en ontvang het! Genezing en gezondheid is het uwe! Laat me dit zeggen, men mag Zijn aanwezigheid niet altijd kunnen zien, maar u zult het voelen als Hij u zegent! – Grote dingen zijn aanstaande voor Zijn volk!'' In Gods liefde en zegeningen,Neal Frisby
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