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DECEMBER 2006             E-mail:kantoor@nealfrisby.nlDierbare Oogst Partner,Wij wensen u allen Hele Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuw Jaar toe. Mijn gebed is, moge de Heere een ieder van u rijkelijk zegenen in deze vreugdevolle tijd van het jaar. Dit is een buitengewoon jaar met vele gebeurtenissen geweest die naar de spoedige terugkeer van onze  Heere Jezus wijzen. In onze aankomende Januari brief zullen we de nadruk leggen op sommige uitstaande feiten en datums. Maar op dit moment willen we voor een belangrijke Kerst boodschap verder gaan met een aanhaling van Neal Frisby. "Laat ons beginnen met de openbaringsgeboorte van Jezus. Lukas 2:8-11, 13, 14 – En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende  

in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen  
hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: "Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken  
wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En van stonde aan was er met  
den engel een menigte des hemelse heirlegers, prijzende God en zeggende: "Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de  
mensen een welbehagen!" Jezus was gehuld in het volmaakte geloof van God, Hij was het Oude Testament in het vlees en geest openbarende  het Nieuwe Testament. "We weten dat het Nieuwe Testament in het Oude Testament verborgen is; en in het Nieuwe Testament is het Oude  Testament geopenbaard!" "En de Oudtestamentische engel des Heeren welke als Jehova was verborgen, is als de Nieuwtestamentische engel des  Heeren te midden van Zijn mensen geopenbaard!" (Math. 1:23) "Hij was de kern van de liefdevolle God, en het is deze geestelijke substantie in  ons dat ons wonderen en grote overwinningen over de satan geeft!" Paulus zegt," Het geloof nu is een vaste grond (substantie) der dingen, die  men hoopt en een bewijs der zaken, die men niet ziet!" Dat is de reden waarom er in Openb. 5:8 wordt geopenbaard dat de gebeden der heiligen  in gouden fiolen worden bewaard! Hij plaatst de ongelovige gebeden niet in de fiolen, maar gebeden die de substantie (geloof) bevatten! Zo ziet  u, dat er een gezalfde substantie is die we van de geest des Heeren ontvangen als we Hem zoeken; en dit brengt tekenen, wonderen en Gods  glorie voor Zijn volk met zich mee! Verdergaande met Luk. 2:25-30,  "En Simeon nam Hetzelve in zijn armen en loofde God en zeide, want mijn ogen hebben Uw zaligheid  
gezien!" Verzen 34, 35, En Simeon zeide tot Maria, Zijn moeder, "Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël; en tot  
een  teken,  dat  wedersproken  zal  worden;  (En  ook  een  zwaard  zal  door  uw  eigen  ziel  gaan)  opdat  de  gedachten  uit  vele  harten  
geopenbaard worden!"  Dit openbaart ons alzo dat als God een profeet als bovennatuurlijk teken zendt het tegengesproken zal worden, en dat  Gods ware mensen alzo bekritiseert en tegengesproken zullen worden! Het onthult ook het verdriet dat Maria zou lijden als gevolg van Jezus  grote bediening en gave der ongewone tekenen! Dit was geschreven in de Schriften, zodat we het zouden begrijpen en getroost worden wanneer  de vurige proeven verschijnen! "Laat ons Hem aanbidden de Koning, de Onsterfelijke God! Er was een stilte en een geschrift voorafgaande  
en in associatie met Zijn eerste komst. (Luk.  1:22,  63-64) En gelijk daaraan hetzelfde betreffende Zijn tweede komst naar ons toe!"  
(Openb. 8:1, Openb. 10:4)  "Mogen  Zijn  onvergankelijke  zegeningen  altijd  met  u  zijn,  en  Zijn  Liefde  u  tot  in  heel  de  eeuwigheid  in  de  tegenwoordigheid  van  Zijn  onderkomen bewaren! En mogen we zoals de Schriften ons vermaanden elkaar boven alle dingen in de geest liefhebben! Want dit is belangrijk  en heel goed in Zijn ogen! Want Hij verliet Zijn Konings troon om deze dingen aan ons te openbaren! Zoals we tevoren elders hebben geschreven,  Jesaja beschrijft Zijn lichaam en aangezicht terwijl Hij op de aarde was. Het was ontsierd en gesluierd; het toont het lijden en de verwerping van  al de profeten voor Hem, en de vervolging van Zijn heiligen! Het openbaart de foltering, verwerping en het verdriet, maar te midden van dit alles  kon Hij de grootste vreugde en liefde betonen van al degenen die ooit geleefd hebben. Zijn lichaam en aangezicht waren gelijk een rol, Hij was  het levende wandelende Woord!" (Jes. 52:14, Jes. 53:2-3) "Ja, zei Ik niet met betrekking tot Bethlehem, alhoewel gij klein zijt, maar uit u zal  
Hij voortkomen, Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid!" (Micha 5:1) Daar was geen begin nog einde aan Hem! "Ja  
het is geschreven dat uw Maker uw man is, de Heere der Heirscharen is Zijn Naam; en uw verlosser de Heilige Israëls; Hij zal de God des  
gansen aardbodems genoemd worden." (Jes. 54:5) – "Jezus zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, eer Abraham was, ben Ik!" (Joh. 8:58) "Een andere mysterie waar de mensen moeite mee hebben het te begrijpen is, wanneer Jezus vanuit Zijn lichaam tot de hemelse geest spreekt. Dit is  simpel.  Het vleselijke  deel correspondeert  met het geestelijke deel vanwaar Hij  gekomen was!  Het lichaam van Jezus was voor Gods licht  gemaakt om erin te verblijven, tonende Zijn rol als zijnde het zoonschap op de aarde in Christus, en van daar af Zijn rol als de Oude van Dagen  die allen zal oordelen!" – (Joh. 1:1-3) "En het Woord was God, en alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding  
gemaakt, dat gemaakt is!" – Math. 1:23, "Zie, een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten Emmanuel;  
(de God mens) hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons!" – Math. 2:9, "En zie, de ster, die zij in het Oosten gezien hadden, ging hun voor,  
totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was, "De Eeuwige Profeet te midden van Zijn mensen!" Naar de orde van  
Melchizedek, de Koning der Gerechtigheid! Hebbende ook geen begin der dagen, noch einde des levens! (Heb. 7:2-3) Maar den Zone Gods  
gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid!" Einde aanhaling.     Deze maand hebben we een boek genaamd “Fruit of Peace and Longsuffering!” We hebben alzo een wonderbare kerst DVD vrijgegeven “The Creator Visits Man.” – Jezus zal u voorzien, zegenen en voorspoedigen. Zendt uw gebeds verzoeken.                                                           Uw Broeder in ChristusGerald Frisby
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