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DE SCHEPPER KEERT TERUG
'Laat ons in deze speciale brief verscheidene openbaringen met betrekking tot belangrijke onderwerpen bespreken. In Openb. 1:12-15, zien
we de Heere Jezus staande te midden van de 7 Gouden Kandelaren, die de 7 gemeentes van profetie representeren! Zijn hoofd en haren waren
wit als wol, zo wit als sneeuw. In deze manifestatie is Hij de eeuwige rechter en de wijsheid van de eeuwigheid! – Er zijn geen andere goden met
hem, want Hij is de Schepper! Hij proclameert dat Hij de Alfa en de Omega is, de eerste en de laatste!'' (Vers 8) – ''Overeenkomstig de Schriften
zijn we er op dit moment in en beëindigen we het laatste gemeente tijdperk! – Aanzienlijke gebeurtenissen bestrijken de aarde. Spoedig
zullen we in de geest vervoerd worden en gelijk Johannes voor de troon opgenomen worden, waar een zat!'' (Openb. 4:1-3) – ''Onze
toekomst begint nu, we staan aan het hoofd van nieuwe dimensies van kracht, terwijl de Heere ons een groter begrip over de nog komende
dingen zal geven! – We zullen de belangrijke gebeurtenissen voorzien. De aarde staat op het punt zijn laatste toon te spelen!'' Terwijl de Heer
van de oogst Zijn kinderen voor een triomfantelijk vertrek verenigt!''
''In Ezechiël hoofdstuk. 1, was de profeet zojuist getuige geweest van een opzienbarend en prachtig schouwspel. Hij zag een grote wolk, en
flikkerend vuur dat er voortdurend in en uit ging! De helderheid ervan was als de kleur van amber te midden van vuur! – En er wandelden vier
levende schepselen uit.'' (Cherubim) – vers. 10 beschrijft een prachtig plaatje van de manifestatie van het werk van Christus! – ''En wat hun
aangezichten betreft, deze vier hadden het aangezicht van een mens, en het aangezicht van een leeuw aan de rechter zijde, bij alle
vier ter linkerzijde het aangezicht van een rund; ook hadden alle vier het aangezicht van een arend.''
''Met betrekking tot het hierbovene is het opmerkelijk dat de vier gezichten van de levende schepselen zoals die beschreven zijn,
symbolisch zijn 'voor de vier beeltenissen' van Jezus zoals die in de vier evangeliën zijn gegeven! Mattheus representeert onze Heer
als de Koning (de leeuw.) – Markus beeld Hem uit als een dienstknecht (de rund), Lukas benadrukt Zijn menselijkheid (zoon des
mensen), en Johannes proclameert in het bijzonder Zijn Godheid (de arend!) – Dit is alzo gelijk aan de vier boodschappers in Openb.
4:7. – De laatste was gelijk een vliegende arend. Dit representeert dat de laatste boodschap de uitverkorene mensen op een vlucht tot
in de hemel meeneemt: de Opname!''
''Door een blik door het Boek Openbaring te werpen, kan men zien dat het nummer 7 steeds opnieuw gebruikt wordt alsof het ons iets erg
belangrijks wil vertellen. Om te beginnen betekent het nummer 7 vervulling en conclusie. En voorzeker is onze generatie aan het eindigen en
de oogst aan het afronden. Met betrekking tot profetie geeft de Heere ons nu bepaalde aanwijzingen betreffende Zijn nabije
wederkomst! Vlak voor de zondvloed leefden de mensen om honderden jaren oud te worden, dus is het nogal moeilijk om te zien hoe
(lang) een generatie gedurende de eerdere tijden zou zijn! Maar de Heere gaf het nummer 7 in associatie met Zijn wederkomst!'' – Judas
1:14 – En ook Henoch, de zevende (generatie) vanaf Adam, profeteerde van deze, zeggende, Zie, de Heere komt met tienduizenden van Zijn
heiligen!'' – En we moeten niet vergeten dat Henoch vlak voordat de laatste eeuw van de eerste duizend jaren eindigde werd opgenomen!''
(Gen. 5:24) – ''En waarschijnlijk gelijk Elia dat was!'' (2 Kon. 2:11) – ''Alzo zou dit een type kunnen zijn, vertellende ons dat de gemeente net zo
goed net gelijk Elia weg zou kunnen gaan! Het woord opgenomen werd gebruikt!'' (Hebr. 11:5)
''Omdat de Heere het nummer 7 gebruikte, wat op zichzelf al vervulling betekent, naderen we de laatste fases hiervan. De meest
vitale tijd ooit voor de naties ligt vlak voor de boeg! . . . De USA begon door goddelijke voorzienigheid en zal op de zelfde manier door
goddelijke voorzienigheid eindigen. – Er zullen totale veranderingen welke nog nooit eerder tevoren gezien zijn tot stand komen!'' En we
kunnen dit geloven, want we zien plotselinge dramatische gebeurtenissen op het wereldtoneel ontvouwen! Als nooit eerder tevoren zullen
dramatische en krachtige gebeurtenissen hun schaduwen op de wereld neerwerpen.
''In Jakobus hoofdstuk 5, openbaart het dat de uitverkorenen als gevolg van de wereld gebeurtenissen en satans onderdrukking welke de
aarde zal bedekken, echt geduld nodig zullen hebben! En de Heere geeft Zijn volk sommige woorden van ware bemoediging! – Zie, leest u dit
eens. Heb. 10:35-37, Werp daarom uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt geduld van
node, opdat nadat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt ontvangen! Want nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te
komen staat, zal komen, en niet vertoeven!'' – ''En ja, zegt de Heere, heb geduld mijn broeders terwijl u op Mijn komst wacht. U kunt zien
hoe de landbouwer met verwachting op de oogst van het land wacht! – Zie hoe hij er geduldig zijnde over blijft waken totdat hij de vroege en
late regen heeft ontvangen! – Dus merk dit op, want zo zal het ook met u zijn! Dus versterk zeker uw hart is deze finale. De komst van de Heer is
nabij!''
''Weest dus wakende en biddende terwijl u de profetieën in vervulling ziet gaan. Hij zal ons met betrekking tot de toekomst leiden, en zal u in
de komende dagen belangrijke openbaringen en gebeurtenissen onthullen. Hij heeft ons alreeds geopenbaard dat we ons in de aller laatste
tijden van dit tijdperk bevinden!''
In Zijn Overvloedige Liefde,
Neal Frisby
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