
 HET GEZALFDE VAT DER ZEGEN

Ik ben opgewonden over de zo vele belangrijke dingen die ik u moet vertellen, en ik heb daar niet genoeg ruimte voor. Dit is het uur dat Jezus 
op een speciale manier tot uw hart gaat spreken! Lees deze brief nauwkeurig en u zult een zegen ontvangen. 

THANS is hier het meest belangrijke ding dat God tot mijn gesproken heeft om te doen sinds het schrijven van de geschriften. We betreden  
een nieuwe epos en een nieuw tijdsgewricht in de zalving van de Heere! Eensklaps kreeg ik het gevoel flauw te gaan vallen, Ik was verwonderd 
wanneer mij een wervelwind van vuur dat zich in een grote “ZEGEN VAT” neerzette getoond werd." Ik heb nog nooit iets daar aan gelijk gezien! 
Mij werd verteld om een houten vat te verkrijgen, het is Gods monument van zegen en aanraking voor Zijn Uitverkorenen, en de hitte van de  
Heilige Geest (vuur) zal neerdalen in het magnetische openbaringsvat gevuld met de wervelwind van kracht! Als de uiteindelijke sage van het 
einde begint zal God over al degenen die in Zijn eenvoudige handelswijzen geloven een zegen uitstorten. Dit is "ZO ZEGT DE HEERE, VOOR 
DEGENEN DIE MIJ LIEFHEBBEN ZAL MIJN ZEGEN ALS DE DAUW OP DE GROND VALLEN! KIJK NIET IN KONINGSPALEIZEN VOOR MIJN 
GROOTSTE WERK, maar weest gij waakzaam want Ik zal komen op een manier die de wijze zal verbluffen, maar Mijn uitverkorenen 
zullen het voelen en weten! Ja zegt de Heere, Ik zal Mijn Engel voor u uit zenden als u Mij wilt dienen. Ik zal uw brood en water 
zegenen, Ik zal de ziekten uit uw midden wegnemen!" Dit is het uur waar Joël over gesproken heeft, toen Ik zeide dat Ik herstellen 
zou! JA HERINNER ELIA EN DE VROUW, DIE EEN TYPE VAN MIJN UITVERKORENEN WAS EN HET VAT WAT ZIJ HAD DAT EEN TYPE WAS  
VAN MIJN ZEGEN (1 KON. 17:14) ZIE, UIT GEHEEL ISRAEL ZOND IK MIJN PROFEET OP DE GESTELDE TIJD ALLEEN TOT HAAR! (Luk.  
4:26) Zo doe ik vandaag de dag het zelfde en indien gij zorgvuldig zult luisteren zult gij gelijk die vrouw van die dag zijn! En een ieder  
die geloof heeft en hiermee in contact komt zal niet meer de zelfde zijn, want op deze manier bezoek Ik Mijn mensen opnieuw! Zie,  
indien u zult zeggen dat een man dit gesproken heeft, dan bent u door uw eigen hart bedrogen, want "IK" de Heere ben het die u  
vertroost en Ik zal u beschermen! Ja, Ik zal bij Armageddon een vuur naar beneden afroepen over uw vijanden op de zelfde manier 
zoals Elia Mijn dienstknecht dat deed aan de valse profeten in zijn dagen. "En de geest en de Bruid zeggen kom, laat degene die dit  
leest komen, en degene die van deze dingen getuigt zegt, zeker kom Ik snel!" 

(O Prijs de Heere, wat een geweldig revolutionair werk en geloof is er voor Zijn mensen komende. Een beschermende zegen van gezondheid  
en een genezings verbond voor Zijn partners.) Waarom doet de Heere dit voor Zijn mensen? Ik geloof omdat wij aan Zijn Woord trouw bleven! 
Ik weet niet hoe u zich aangaande dit allemaal zult voelen, maar ik weet dat het net zo heilig en belangrijk is als de bladzijden van het Oude  
Testament toen Elia een wonder voor de vrouw werkte (1 Kon. 17:10-14). Wees er zeker van dat u dit Schriftgedeelte leest. Ik heb de namen  
van mijn familie in het VAT DER ZEGEN geplaatst. En al degenen die mij geholpen hebben, en die mij schrijven, ik ga uw naam in dit verbonds 
vat plaatsen welke voor Zijn mensen is gemaakt,  degenen die op de hoogste drempel van Zijn glorie zullen rusten. Hij  zal  het gelijk een  
motivator bezoeken "een spinnend wiel van vuur" uw verzoek in een wervelwind van kracht beantwoordende! Ongetwijfeld gaat dit onder 
ons allen een zekere opwinding doen ontbranden. "Zie, een mens heeft dit werk niet bevolen, maar Hij Die leeft in eeuwigheid heeft het 
ontvouwd!"  (Inderdaad herinner ik mij Jezus van Nazareth toen Zijn handen als timmerman verbonden waren met hout, en ik geloof dat  
wanneer mijn handen het houten vat aanraakten, God op vele mysterieuze manieren bewoog, door Zijn wonderen te verrichten!) Ik voel dat  
degenen die hier deel aan hebben, definitief te midden van de machtige Uitverkoren groep zullen zijn, wanneer Christus terug komt. Laat ons 
uw naam in dit LEVEN ZEGENENENDE VAT plaatsen.

Vele gebeurtenissen zijn in vervulling gegaan, maar ik werd geleid om niet te veel over deze gebeurtenissen te schrijven omdat de Heere van  
mij wilde dat ik een warme brief voor mijn speciale helpers zou schrijven. Vanaf het eerste moment dat ik dit aan u begon te schrijven voelde ik  
door geheel mijn lichaam heen een type van geronkel alsof  ik boven een rommelende vulkaan stond! –  PERSOONLIJK.  – In  mijn gehele 
bediening heb ik nooit van een truc gebruikt gemaakt of daar ooit verdacht van geweest, maar ik zag en er was mij definitief bevolen om dit te  
doen en het zal werken. Ook is het 100% Schriftuurlijk – en een gezalfde vlam van opname  
geloof zal het resultaat zijn als gevolg van deze gehoorzaamheid! De Bruid zal dit opname 
geloof nu ontvangen! (Ik voel dat degenen die dit geloven degenen zijn die echt gered en 
voorbestemd zijn om dit door een speciale handeling van God te weten.) Amen! Ik voel dat dit  
een van de gelukkigste gebeurtenissen van mijn leven zal zijn en een grote vreugde voor u 
alzo! Deze ervaring is niets minder dan ongelofelijk geweest en het bereikt het gebied van het 
hemelse, gelijk als duizelingwekkende gebeurtenissen van de onsterfelijke God in mijn eigen 
leven!
 

In Jezus Overvloedige Liefde en Zegeningen,

Neal Frisby

                                                                    
                                                                                                   Des Heeren “wervelwind van vuur” over de onuitputtelijke “Vat der Zegen verzameld en  

                                                                           neergedaald!” “Geloof en u zult in de beloften van de Heere zeker voorspoedig zijn!”
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