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SYMBOLISCHE NUMERIEKE PATRONEN
''In deze brief zullen we een overzicht doen over korte onderwerpen plus een aantal numerieke patronen. God schiep Adam en uit de
ene maakte Hij er twee! – En aan het einde van de tijd zal de populatie ongeveer 7 miljard zijn! – Adam en Eva werden naar het beeld
van God gemaakt. In die tijd was er geen zonde, dus schenen ze, zonder enige twijfel net als Hem met shekinah glorie! – En natuurlijk
scheidde de shekinah glorie zich af als gevolg van hun ongehoorzaamheid. Maar de verlossing keerde tot de heiligen terug en
uiteindelijk zullen ze verheerlijkt zijn! – De Bijbel zegt dat een dag bij de Heere als duizend jaar is, of dat duizend jaar als een dag
bij Hem kan zijn! – Hij vertelde Adam dat hij op de dag dat hij zou zondigen zeker zou sterven. Hij deed dat, die ene dag was bijna
duizend jaar! (Gen. 5:5) – ''Hij stierf op de zelfde dag die hij overeenkomstig Gods dag leefde!''
''Henoch was symbolisch voor de uitverkorenen die zullen weggaan zonder te sterven! Hij was niet meer omdat God hem weg nam
(de opname)! Hij leefde 365 jaar. (Gen. 5:23-24) Voor de zondvloed was het kalenderjaar 360 dagen! Zijn leeftijd toonde ons hoe de
heiden kalender na de vloed zou zijn, 365 dagen in een jaar! Henoch, Elia, David, Ezechiël en Elisa kregen allen het grote hemelse
schip van de Heere te zien, in al zijn prachtige bovennatuurlijke lichten en het gloeide met magnetische tegenwoordigheid,
boven menselijke beschrijving! Als voorbeeld, Ezech. hfdst. 1 – II Kon. 2:11 – De heiligen zullen dit hemels wonder in de hemel
zeker zien en mogelijk daarvoor al! ... Ik heb in de Capstone een aantal prachtige schouwspelen gezien. De uitverkorenen treden met
betrekking tot dit en de glories en wolken van God deze dimensie binnen en het zal in intensiteit toenemen naarmate het vertrek
plaatsvindt! – Het ware lichaam van Christus zou zich moeten voorbereiden, want we staan op het punt een werkelijke visitatie binnen
te gaan die niet eerder gezien is, en het zal in dit ultra moderne tijdperk waar we in leven niet lang duren!''
''God, de grote calculator … Op vele manieren vertelde Hij het einde al in het begin. Hij gebruikte de term 6 dagen, en rustte op de 7de
type (Millennium!) Als we Zijn kalender van 360 dagen gebruiken, dan is onze tijd reeds voorbij. Maar door genade lijkt het dat Hij de
heidense kalender zal gebruiken, en die is bijna ten einde! Zelfs in Adams leven van 930 jaar, was de numerieke waarde van 70 jaar tot
het verstrijken van het duizend jaar overgebleven.'' – “We bemerken dat de Heere het nummer 7 gebruikt om een groot aantal
dingen te tonen, in het bijzonder profetische onderwerpen zoals de 70 weken van Daniel!” – Negenenzestig zijn er al
verstreken, de 70ste week, de “laatste 7” jaren staan op het punt te beginnen! Ter illustratie gaan we gewoon eens laten zien hoe
vaak de Heere het 'nummer 7' in het boek Openbaring aangaande profetie gebruikt. En hoe waardevol dit nummer betreffende de
uitverkorenen en Israël zal zijn! – Ook is het in het Oude Testament genoemd. Zeven komt 287 keer in de Bijbel voor! Zevende komt 98
keer voor. Zevenvoudig komt zeven keer voor! – Jes. 11:2 vermeldt de zevenvoudige aspecten van de Geest! – God benoemde de dagen
van de week in sets van zeven!''
Nu gaan we met het boek Openbaring verder. Er werden 7 kandelaren gegeven (die de gemeente tijdperken representeren.) – 7
sterren, 7 engelen, 7 openbarende geesten van Een God, ''7 donders, 7 zegels, 7 bazuinen, 7 laatste plagen, 7 heuvels, (Babylon) Rome, 7
koninkrijken, 7 koningen, 7 horens en 7 ogen. (Openb. 5:6) 7 vurige lampen!'' (Openb. 4:5) – En voordat het boek sluit zijn er zeven
nieuwe dingen genoemd! Het is mogelijk dat er wellicht nog een paar zevens meer genoemd zijn, maar dit zal de belangrijkheid ervan
aantonen! – ''Het lijkt dat Jezus Zijn spoedige terugkeer door middel van numerieke waardes duidelijk maakt. Ook heeft Jezus gezegd
dat Hij de dagen omwille van de uitverkorenen zou verkorten! – Zoals u duidelijk kunt zien zit onze tijd er nu of binnenkort op! –
Herinner dit ook, Judas 1:14, “zegt dat Henoch de 'zevende' van Adam was. En hij was weggenomen. – Mijn mening is dat Jezus
in de nabije toekomst zal terugkeren! In welke ure 'gij het niet' meent, zie Ik kom spoedig!''
Let op: ''Ook zal Israël in de aankomende jaren meer crisissen hebben. Dit zal in over meer dan 6.000 jaren hun meest vitale periode
zijn! – Oh, hoe zullen zij zeggen; gezegend is Hij die komt in de Naam des Heeren. En geloof me, ze zullen de God van Jakob zeker nodig
gaan hebben. De Messias (Jezus) zal ingrijpen! Zeer zeker is dit alles genoeg om elke Christen nuchter en waakzaam te doen zijn. Want
tekenen overal vertellen ons dat Hij zelfs aan de deur staat!''
In Zijn Overvloedige Liefde,
Neal Frisby
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