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WARE MYSTERIES''Deze brief  onthult  een aantal  ware mysteries.  Mensen hebben zich altijd  verwonderd over deze verbazingwekkende komende gebeurtenissen! Ontstellende en ware feiten, maar zij zijn niet in de war wanneer het in de juiste volgorde is geplaatst!'' – Openb. 21:1, 

''En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee  
was niet meer.'' – ''Dit vers start een verandering van gebeurtenissen, niet alleen voorwaarts, maar wat er terug in de tijd gebeurde!  We zullen daar de verwarring ophelderen door de uitverkorenen meer geloof te geven om sterker te geloven. We zijn aan het einde van  de Bijbel, dus laat ons naar het begin van de Bijbel terugkeren, en hier dan later weer naar terugkomen!'' – ''Merk op waar gezegd wordt, en de zee was niet meer!'' – ''Was dit ook het geval met de oorspronkelijke schepping bij de val van Lucifer, Gen. 1:1-3, vóór de  zondvloed, en ook eerder nog voor de pre–historische tijden? – De Heere bedekte de aarde met de grote IJstijd welke zich op Zijn bevel  terugtrok en een nieuw Paradijs voortbracht!''  Vers 2, ''openbaart dat het water na de IJstijd alreeds hier was! Dan openbaren de  verzen 2  en 3  dat  God orde uit  de  chaos  begint  te  scheppen!  Dit  was  na  de  omverwerping  van de  satan en de  pre–historische tijdperken! Vers 2 onthult het mysterie! De mensheid is hier nu ongeveer 6.000 jaar geweest, maar overeenkomstig de Schriften was de  aarde hier al lang daarvoor!'' (Lees voor meer informatie het Genesis boek, Deel 1.) – De verzen, 6 en 7 ''openbaren een vreemde 
zaak. Het zegt, make scheiding tussen wateren en wateren! Vers 7, met andere woorden, make scheiding tussen wateren van 
boven de hemelen, van de wateren die onder de hemelen waren!'' Vers 9, ''openbaart dat de kleinere zeeën mogelijk na de  
IJstijd over bleven. Nu openbaart vers 7 dat er een water kring was, een oorspronkelijke luifel rondom de aarde! Dit maakte een Paradijselijk klimaat door de aarde 's nachts vochtig te houden, en wanneer de zon scheen kwam de vochtigheid eruit om gedurende de dag de  aarde te  bewateren.  Gen.  2:6  in  vergelijking  met  Gen.  1:7.''  –  ''De  kring van water rondom de aarde  hield de  sterke 
zonnestralen tegen die de aarde vandaag de dag op bepaalde plaatsen te veel  uitdrogen! De aarde was op een perfecte 
temperatuur waar vegetatie, bomen en fruit aanzienlijk bloeiden! Er waren geen lage of hogedrukgebieden, waardoor we 
geen  stormen, tornado's en etc. hadden, of regen toen die tijd!'' (Gen. 2:5)''Op een tijd gedurende de vroegere tijden van de aarde waren er enorme dinosaurussen en landdieren, en een grote vegetatie! En  zelfs na de voor–tijdperken leefden Adam en andere mensen onder dit klimaat, voedsel en Gods gebod om 8 en 9 honderd jaar oud te  zijn!'' – ''Wanneer het klimaat in het Millennium wederom verandert, zullen de mensen alzo leven om veel ouder te worden! ''(Jes.  65:20) – ''En nu raken we betrokken bij de grote vloed die de dingen zeer veranderde!'' Gen. 7:19-20, ''Op sommige plaatsen stegen de  zeeën ongeveer 3 mijlen hoog, maar op andere plaatsen minder! Dus zien we dat het de vloed was dat de uitbreiding van de zeeën na  de IJstijd veroorzaakte! Maar dat was geen gewone regen, het was een stortvloed!'' In Gen. 7:11 ''openbaart het dat de water kring rondom de aarde neerviel om te helpen de zeeën te vormen en onder water te zetten! U zegt hoe? Dit vers zegt, dat de fonteinen des 
grote afgrond opengebroken en de vensters des hemels geopend werden! Het lijkt dat deze vensters in Gen. 1:7 genoemd  
werden. – (Lees. Ps. 42:8) Hierna verandert de temperatuur van de aarde! Koud, droog, en op sommige plaatsen te heet, ook hadden de mensen daarna geen lang leven, zoals ze dat voor de vloed hadden! Vandaag de dag hebben we ook ernstig weer, cyclonen, tornado's en etc.!''   ''Maar zal de Heere de weersomstandigheden weer tot zijn originele type van voor de zonde in Eden en de vloed terug veranderen? Ja! Er is een ander Paradijs op komst! Laten we dit nu in het juiste perspectief zetten!'' – ''Na Armageddon en gedurende het duizend  jaar Millennium (Openb.  20:4-5 – Zach.  14:16 – Jes.  65:20-25) zullen de hemelen en het  weer aanzienlijk  tot  een nieuw klimaat veranderen! Maar na de duizend jaren en de oordeelstroon, zal er zelfs een nog meer ongelofelijke verandering komen!''  (Openb.  20:11-15) – ''Laat ons nu naar Openb. 21:1 terugkeren, ''Waarin Johannes een nieuwe hemel en aarde zag, en ER WAS GEEN ZEE 
MEER!'' – ''Wist u dat  ¾ van de aarde door water bedekt is, wat de mensen nog nooit hebben gezien? Ravijnen en bergen 
groter dan dat we dat ons ooit hebben kunnen voorstellen en prachtige paradijzen zijn daar verborgen. De mensen zullen in  
staat zijn om de vruchtbare grond te bebouwen en waar de zee nu is te leven, zo zal de Heere veel ruimte hebben om degenen  
van de vorige tijdperken die de aarde beërven daar te plaatsen! Deze groepen staan los van de bruid!'' (Openb. 21:24-26) ''Hoe komt de Heere nu van die zeeën af? Jes. 11:15 – Jes. 51:10 – Nah. 1:3-4 geven mogelijk een aanwijzing! Het zegt dat Hij van  enorme winden gebruik  maakt.''  –  ''Grote  wervelwinden  van  duizenden mijlen breed zouden de  zeeën daadwerkelijk  tot  in  hun originele plaats in de hemelen kunnen ophevelen – dan ook weer het klimaat gelijk het oorspronkelijke terugbrengen! (Gen. 1:7) Het zout scheidde of verdampte er uit!'' ''Laat ik zeggen dat dit slechts een opinie is! Wat de Heere ook met de zee doet is Zijn zaak!'' Omdat  er in Openb. 21:1 gezegd wordt dat er 'geen zee meer' zal zijn! Kunt u er op rekenen!'' – ''Daarna zien we in vers 2 de Heilige Stad uit 
de hemel nederdalen, als een prachtig juweel boven de aarde uitgebreid zijnde, wakende over de schepping van de Heere! De 
Bruid zal er met het Lam in zijn, gereed zijnde om al Zijn bevelen en geboden uit te voeren!''  – ''En wie zijn die mensen op de aarde in de verzen 24-26? We zullen het gewoon moeten afwachten en zien! Dat gaat tot in een diep onderwerp! Waarschijnlijk zijn een  aantal van hen uit de verschillende groepen die de Bijbel in Openbaringen uit legt, en mogelijk kwamen sommige van hen uit het  Millennium. En Paulus sprak over anderen die door hun geweten geoordeeld zullen worden (voorbestemd) die voordat Jezus kwam nooit een kans gehad hadden om het Evangelie te horen, net als de heidenen en stammen in de eerdere tijdperken uit de uiterste delen  van de aarde! (Rom. 2:14-16) Zonder de zee zal er veel ruimte zijn.'' Herinner met betrekking tot al het hierbovene I Kor. 2:9-10, ''Wat 
geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor 
degenen, die Hem liefhebben! Amen. Ik geef deze gehele brief niet als een leerstelling, maar het openbaart wel sommige diepe  openbaringen die zeer nauwkeurig zijn!''                       In de majesteit en liefde van de Heere Jezus,Neal Frisby
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