
  
DE OPENBARINGS GEMEENTE – DE UITVERKORENEN

I Joh. 5:14, ''En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort!'' En vers 15 zegt, en  
indien wij dan geloven dat Hij ons verhoort, dan hebben wij alreeds ons antwoord, of het nu onmiddellijk of geleidelijk plaatsvindt! – Bij het  
eindigen van het tijdperk zal de openbarings gemeente in perfect vertrouwen met het Hoofdschap Christus verenigd zijn! Anderen zullen  
verstrooid worden, maar de bruid zal verenigd worden! En deze groep is voorbestemd om in Christus Jezus tezamen in hemelse gewesten te  
zitten!'' (Efez. 2:6) zegt, ''maakte dat we tezamen zitten'' (voorbeschikt)! – Rom. 9:11 bevestigt dit, ''Dat het voornemen Gods aangaande 
de verkiezing vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende.'' 

Efez. 1:4 , ''Hij heeft ons voor de grondlegging der wereld uitverkoren! Vers 5 toont, voorbestemd volgens Zijn wil! Vers 3 zegt, Die ons  
gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in den hemel in Christus!'' – Efez. 1:10, ''In de bedeling van de volheid der tijden zou hij alles tot  
een vergaderen in Christus!'' – Vers 11 zegt, ''Wij die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar  
den raad van Zijn wil!''  –  Efez. 3:9, ''toont dat een ieder op de gemeenschap der verborgenheid acht zou moeten slaan, dat in God 
verborgen  is  geweest,  die  alle  dingen  door  Jezus  Christus  geschapen  heeft!''  Vers  10  toont  dat  de  Gemeente  de  bedoeling  en  
geheimenissen van God zou weten welke door de veelvuldige wijsheid van God in hemelse plaatsen geopenbaard zijn, naar zijn  
eeuwig voornemen in Christus Jezus, onze Heere. In welke de Hoofdschap uitverkorenen de vrijmoedigheid en vertrouwen door het  
geloof aan hem zullen ontvangen! (Vers 12) Op grond van deze beginselen die wij bestuderen zal Jezus geloof, goddelijke liefde en zalving 
van het Woord vrijgeven om Zijn heiligen voor de opname gereed te maken! En veelvuldige geheimenissen aan hen openbaren wat hen in  
hemelse posities zal brengen! (Openb. 12:1, 5) De maan toont de gemeente in hemelse gewesten verhoogd zijnde, net als de Bijbelse arend!''  

''De  Gemeente  komt  in  overeenstemming voor  een snel  kort  werk met  het  hoofd!''  –  Efez.  1:22-23,  ''En  heeft  alle  dingen  Zijn  voeten  
onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen! Welke zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles  
in allen vervult!'' Efez. 4:12-13 Paulus zegt, ''Tot de volmaking der heiligen, totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der  
kennis, wie de Zoon is tot een volkomen man, de mate van de grootte der volheid van Christus!'' Vers 14, ''De Hoofdschap mensen zullen niet  
als de vloed bewogen en omgevoerd worden met iedere wind van leer, door de bedriegerij der mensen!'' –  ''Zie zegt de Heere Jezus, mijn 
ware gemeente komt tezamen en zal als dit Schriftgedeelte zijn! Efez. 4:15, Maar de waarheid sprekende in Liefde, in alle dingen 
mogen opgroeien in Hem, die het hoofd is, namelijk Christus!'' – Ja in vers 5 openbaart het, ''Een Heere, een geloof, een doop!'' – ''En  
Ik zal hen tot in een geest roepen en 7 openbarende geesten op hen plaatsen om de mysteries van de Eeuwige te kennen! (Openb. 4:5  
– Openb. 10:3-4, 7) Ja, en de profeet van de Heere der Heerscharen is gezalfd om hen te begeleiden met mijn wolk van wijsheid die  
voor hen uitgaat totdat de Heere zegt; kom hoger op!'' (Openb. 4:1) – Kol. 1:17-18, ''toont dat Jezus voor alle dingen is. Het zegt dat Hij het 
Hoofd des lichaam is, de Gemeente. En Hij bereidt door middel van deze boodschappen een hele zware zalving voor, om de wonderen en  
mysteries van God te openbaren!'' – Vers 26 zegt, ''Zelfs de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen, maar nu geopenbaard is  
aan  Zijn  heiligen!''  Kol.  2:3,  ''In  Denwelken  al  de  schatten  der  wijsheid  en  der  kennis  verborgen  zijn!''  En  er  liggen  werkelijk  grote  en  
wonderbare dingen in het verschiet. ''Hij betuigt ongetwijfeld uw roeping om met Hem in Zijn laatste aandrang te zijn en om een deel van Zijn 
glorierijke oogst te zijn! Zijn regenboog tegenwoordigheid omringt werkelijk Zijn ware bruid de hoogste troon macht!'' (Openb. 4:3 – Ezech.  
1:28) 

Zijn uitverkorenen zullen gelijk prachtig gekleurde stenen zijn, zoals Israël voor hem was! I Petr. 2:4 ''Van de mensen wel verworpen, maar  
bij  God uitverkoren en dierbaar.  Vers 5.  Zo wordt gij  ook zelven, als  levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis! Vers 9,  gij  zijt  een  
uitverkoren  geslacht,  een  koninklijk  priesterdom!  Een  uitzonderlijk  volk  dat  Zijn  lofprijzing  tentoonspreidt!  Want  Zijn  mensen  zullen  
koninklijke stenen van de Koning zijn!'' – ''Zie zegt de Heere, op de wijze van de Schriften die u gelezen hebt zal Ik Mijn volk vergaderen 
want dit is mijn voorbeschikte plan om hen tot in hun positie te brengen! Zie zegt de Heere, het zal op gelijke wijze plaatsvinden, ja  
zelfs precies zoals dit Schriftgedeelte, Efez. 2:20-22, ''Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus 
is de uiterste Hoeksteen; Op welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den  
Heere; Op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest!'' – ''Ja zegt de Heere, luister naar de stem van  
kennis, evenals voor u; de stem van wijsheid! Hebt gij dit Schriftgedeelte niet gelezen en begrepen. De voornaamste steen, dien de 
bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. (Mark. 12:10) – Ja zij wierpen weg hetgeen perfect was om 
te ontvangen hetgeen niet perfect is! Ja, zelfs vandaag zal men Mijn volk verwerpen en afwijzen als belachelijk en fout zijnde! Zij  
zullen de stenen terzijde werpen; maar wat dwaas voor de wereld is, is zoals Paulus zegt, voor de Allerhoogste werkelijk waardevol!  
En de stenen die zij weg werpen zullen perfect onder het hoofd, de werkelijke Capstone (Hoeksteen) Gods passen! (de Heere Jezus 
Christus). Vers 11, Van den Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen!'' – ''Zie, zegt de Heere, ziet toe en luister, deze brief 
was onder de autoriteit van de Heilige Geest in profetische kennis en wijsheid geschreven om aan een gekozen volk in voorbereiding voor Mijn  
komst  de  waarheid  bekend  te  maken,  en  dat  zij  mogen  weten  en  in  de  wil  van  de  Heere  geleidt  zullen  worden;  als  Mijn  lichaam (de  
uitverkorenen) tot het goddelijk hoofd van leiderschap vergaderd zal worden, de Blinkende Morgenster! (Openb. 22:16-17) Amen! 

''De Heere onthult wat Hij aan het doen is en Hij zal Zijn volk zeker zegenen en behouden! O prijs de Heere, u kunt de vuurkolom en wolk die  
voor ons uitgaat gewoon voelen! Laten we ons verenigen, werken en tezamen voor een snel kort werk bidden. Want zeker is dit ons uur om  
snel te bewegen, om alles te doen wat we kunnen!'' ''Ook zal de Heere ons in de aankomende dagen nog veel meer openbaren!'' – ''Vergeet tot  
slot niet,  De wijzen bouwden op de rots!'' (Math.7:24) – ''En Jezus heeft gezegd; op deze rots zal Ik Mijn Gemeente bouwen, en de 
poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen!'' (Math. 16:18) – ''Verblijdt u in Zijn beloftes!'' 

In Gods overvloedige liefde en zegeningen,

Neal Frisby    
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