
DE ZEVENVOUDIGE KRACHT EN MANIFESTATIES VAN DE ZEVEN 
GEMEENTETIJDPERKEN ― “Jezus gaf elk Gemeentetijdperk een belofte” 
(Openb. 2:1, 7) Ten eerste de Gemeente in Efeze, (de manifestatie) hij wandelde 
temidden van 7 gouden kandelaren. De belofte, “de Boom des Levens.” (Openb. 
2:8, 10) Ten tweede de Gemeente Smyrna, (de manifestatie) de eerste en de laat-
ste. De belofte “De Kroon des Levens” ― Ten derde de Gemeente Pergamus 
(Openb. 2:12, 17) de manifestatie een scherp tweesnijdend zwaard, de belofte, 
“een nieuwe naam geschreven op een witte steen” en “verborgen manna” overi-
gens was het dit Gemeente Tijdperk waarin ze rol (Perkament) ontdekt en uitge-
vonden hebben, (de oude manier was in de vorm van huid rollen) Ten vierde de 
Gemeente Thyatira (Openb. 2:18, 26-28) de manifestatie, ogen gelijk een vlam-
mend vuur, de belofte, de macht over naties als een ijzeren staf. En Ik zal hem 
de morgenster geven! Ten vijfde de Gemeente Sardis (Openb. 3:1, 5) de manifes-
tatie de 7 geesten van God, de belofte, “bekleed met witte klederen!” Ten zesde 
de Gemeente Philadelphia, (Openb. 3:7, 8, 12) de manifestatie, Hij is heilig en 
waarachtig, de belofte, “de sleutel van David.” En zal hem maken tot een pilaar 
in den tempel Gods!” Een open deur en de nieuwe naam van God geschreven 
op de uitverkorenen! Ten zevende de Gemeente der Laodicensen, de “Amen” 
aan de buitenkant staande. (Openb. 3:14, 21) de manifestatie het begin van de 
schepping Gods, de belofte, de overwinnaar zal in Zijn troon zitten. Maar Hij 
stelt in vers 16 en 17 dat Hij de rest uit Zijn mond zal spuwen! De meeste van 
degenen in deze laatste rijke gemeente die het wel zullen verkrijgen, “zullen door 
de Verdrukking gaan.” Uiteindelijk zal het 7e Gemeente Tijdperk geheel tot in het 
wereldsysteem afvallen! Juist op dit punt begint Jezus het kaf van het onkruid af 
te scheiden. (Matt. 13:30) Jezus is buiten en giet nu al de hierboven genoemde 
kracht, beloften en manifestaties over de zonen van God uit. “En over de uitver-
korenen!” het begin van nieuwe dingen, (de belofte) de 7e Zegel profetie van de 
7e Engel boodschap! “de manifestatie” geheimen onthuld in de donders!). Ze 
krijgen een nieuw lied, een nieuwe naam in steen, en de nieuwe naam van God! 
En een nieuw regenboog boodschap (Volledige openbaring van God), maar het 7e 
Gemeentetijdperk der Laodicensen (Openb. 3:14-15) ontvangt dit niet, omdat ze 
zijn uitgespuwd! Maar de bruid ontvangt een boodschap (geheimen) vanuit Zijn 
mond. (Openb. 10:4) Gods Hoofdsteen (7e Zegel) boodschap is bewaard en gaat 
tot Zijn uitverkorenen. ZO SPREEKT DE HEERE! De donder is met de oogst 
geassocieerd (I Sam. 12:16, 17, 18) Ja, EEN PROFEET STAPT VANUIT DE ZON 
TOT IN MIJN REGENBOOG ZALVING! Een “openbaarder” gehuld in bliksem 
(Openb. 10:4-7) Een Leeuw! “wie zal in staat zijn staande te blijven?” Alle vier 
de machten in Openbaring 4:7 die de verleden boodschappers representeren zul-
len aan het einde tot één dienaar gemengd worden hetwelk de regenboog profeet 
zal voorbrengen (Openb. 10 - - Donders) ― de kracht die tot de 7 Gemeen-
tetijdperken en Boodschappers uit ging zal gecombineerd zijnde over de Bruid 
heengegoten worden, ontketenende 7 lampen van licht hetwelk het opname geloof 
voortbrengt en de geboorte van het Mannelijken Zoon geeft. In Openbaring 5 ― 
was het Lam met het Boek tot de hele wereld een getuigenis, maar het 7e Zegel is 
een boek van Profetie, de leeuw brult en het is in de donder geschreven! De Zegel 
van Stilte is een snel kort werk! Men kan zien dat God het 7e Zegel van de andere 
Zes Zegels heeft afgezonderd! (Openb. 6:1-12) Daarna slaat Hij een hoofdstuk 
over en begint Hij in “Openbaring 8:1” Het is van de Lauwe kerken afgescheiden 
en aan Zijn uitverkorenen geopenbaard. Het zijn geschreven mysterie rollen! In 
Openb. 5 was het een boek, maar in 10:1-7 wordt het een “Klein Boek” genoemd 
(Kleine zegels, een boodschap naar “een kleine groep”, de uitverkorenen! Vers 7 
luidt; in de dagen der stem (profetie) des zevenden engels, zal de verborgenheid 
Gods vervuld worden! Hij scheidt het 7e Zegel bewust af (net als Hij dat bij Zijn 
uitverkorenen zal doen) en doet het in (Openb. 10). De Hoofdsteen boodschap 
gaat niet tot de Organisaties! De kleine groep gelooft het! Zie zegt Hij met de 
vlammende ogen, deze woorden zijn waar!” (Na de stilte van Openb. 8:1) zien 
we dat de eerste 6 Bazuinen geringe oordelen hebben (vers 6-13, Openb. 9:13), 
maar de 7e Bazuin heeft “de 7 laatste dodelijke plagen” die in Openb. 11:15 
aanvangen en in Openb. 16:1-17 eindigen) Ook werd in elk van de 7 Gemeente-
tijdperken gedeeltelijke (kleine) kracht tot hen gegeven, “maar het 7e Zegel bevat 
en wervelt tot in de 7 Donders van kracht tot Zijn uitverkorenen!” Deze geheimen 
zwegen, maar zijn nu onthuld! Het 7e Zegel was zo belangrijk dat er geen sym-
bolen werden gegeven alleen maar “stilte!” Al de kerk systemen eindigen in de 
7 plagen verbonden zijnde met Rome, Maar de uitverkorenen ontvangen “de 7 
Lampen zalving” verbonden zijnde met Christus! ― De 7e Zegel, De 7 Donders en 
de 7e Engel gaan samen met het kleine boek. De 6 Zegels zijn als het grote deel van de 
Piramide, de 7e Zegel is net als het “Oog” sluitstuk (capstone) van glorie er boven. Zie 
#42) ― (Matt. 10:8) spreekt over het opwekken van doden. Jezus wist dat er rechtstreeks 
daarna slechts enkelen opgewekt zouden worden. Maar dat er aan het einde in de late 
regen een groot aantal gevallen zouden zijn die uiteindelijk tot de opstanding der dode 
heiligen zullen toetreden! 

DE BENOEMDE FUNCTIE VAN DE ZON ― De zon is het “hoofd” of de 
“hoeksteen” (capstone) van de hemel, waarin het door zijn magnetische kracht 
de hemellichamen in positie houdt, anders zouden de planeten uit elkaar wor-
den geslingerd! De zon der gerechtigheid de hoofdsteen (Christus) zal nu door    

magnetische  kracht de hemellichamen (de uitverkorenen) bij elkaar houden anders 
zouden ze in alle richtingen verstrooid worden! Door de hele Bijbel en Openbarin-
gen heen zien we dat Hij het woordje Zon in connectie tot Hem gebruikte! (Ik was 
gedurende de “middagzon” 23 Juli, 33 geboren ― (Hand. 26:13 ― Openb. 1:16) 

DE DESCRIPTIEVE EN VERSCHILLENDE VERSCHIJNINGSVORMEN VAN 
ONZE HEER ― Na de vloed verscheen God aan Noach als de Engel des Ver-
bonds (de regenboog verlosser) (Gen. 9:13-14) Aan Mozes verscheen Hij in de 
brandende braambos (een goddelijke verlosser) Hij verscheen tot Mozes in vuur, 
rook en bliksem! Aan Jozua verscheen Hij als de Vorst van het Heir des Heeren 
met een getrokken zwaard. (Een geestelijke oorlog Heer voor Israël “De zon en 
de maan stopten” (de steen met 7 ogen (Zach. 3:9) ― Aan Abraham verscheen 
Hij als de Zoon des Mensen in menselijke vorm als de boodschapper geest! (Joh. 
8:56-57) Hij verscheen in Michaël als de gezagvoerder tegen de satan, toen de 
satan voor het lichaam van Mozes streed (Judas 1:9) zij Hij de Heer straffe u! 
Jezus toont me het geheim van Michaël. (Zach. 3:2) ― Hij verscheen aan Elia 
als een God van vuur, een zachte stem en een wervelwind. Tot Samuel met een 
zachte stem en met Donder. (I Sam. 12:17, 18) Daniël zag Hem in de vorm van 
Michaël nadat Hij samen met Gabriël ter interventie voor hem kwam. Hij was 
met linnen bekleed, Zijn lichaam gelijk een turkoois, Zijn aangezicht gelijk een 
gedaante des bliksems, Zijn ogen gelijk vurige fakkelen, zijn armen en voeten 
als gepolijst koper, Zijn stem als een menigte. Een interveniënt, een krijger van 
de waarheid! (Dan. 10:5, 6, 13, 21) ― Met betrekking tot Michaël is er alleen 
“God” die de “grote vorst” genoemd kan worden, Amen ― Dan. 12:1) ― In Job 
als een ontzagwekkende God van genade, hij voelde Zijn geest en zijn haar stond 
recht overeind! (Job 4:15) ― Tot de Hebreeuwse kinderen in de vurige oven ver-
scheen Hij als “zoon” de beschermer in het vuur der verdrukking, op het einde 
zal Hij op dezelfde manier aan de Joden verschijnen! (Dan. 3:25) Daniël zag hem 
ook zoals Hij (God) er in het allereerste begin uit zag! Als de oude van dagen! 
De almachtige Rechter! Zijn kleed zo wit als sneeuw! Zijn haar als zuivere wol! 
Zijn troon als een levende vlam! Zijn wielen als een laaiend vuur! Hij kon overal 
plotseling verschijnen, met goddelijke en vaste autoriteit! Hij heeft de Boeken, 
Hij bezit alles en is gezeten als Koning, de wijze rechter. (Dan. 7:9) Johannes 
zag Hem als de openbaarder temidden van de 7 gouden kandelaren, bekleed met 
vuur als de middagzon, Johannes viel neer als  dood zijnde! (Openb. 1:13-17) Hij 
zag Hem in vele vormen. Hij zag Hem “als een” op de troon, met een regenboog 
en steen (Openb. 4:2, 3) Hij zag Hem in donder en bliksem. Hij zag Hem in 
Openbaring 10 als de boodschapper, in een wolk, als een geklede openbaarder 
gehuld zijnde in godheid plus engelachtige vorm, met een boodschap die de 7 
Donders in beweging zet! Hij verschijnt in de laatste Heidense boodschapper als 
de Vuurkollom (een Openbaarder) Het is maar een kleine boek, maar de wijze 
waarop Jezus verschijnt maakt het tot de belangrijkste van de tijdperken! “Een 
verbonds boodschap”, de verlosser! Hij verschijnt aan Zijn uitverkorenen op een 
dramatische wijze, bedekt zijnde met al de wijsheid der eeuwen! Doch is dit alles 
aan een “Klein Boek” de rollen verbonden! Ezechiël zag Hem in een wervelwind, 
met amberachtig vuur in wielen, glorie en vlammend licht! Hij en Daniel, beiden, 
zagen Hem als een levende stralende schepper, vibrerend en magnetisch zijnde! 
Al deze manifestaties en kracht zullen aan het einde achter de “Zonen Gods” 
staan! “Ik ben het levende licht en ik kom tevoorschijn zoals het mij behaagt en niet de 
mens! Ik ben de oude, verwijder deze woorden niet, opdat gij uzelf niet uit het koninkrijk 
van de Allerhoogste verwijdert! Want Hij is het die tot u schrijft en spreekt!” 

ZIET, IK LEG EEN HOOFDSTEEN DES HOEKS IN DE USA ― (DE 
CAPSTONE) ― DE REGENBOOG UITVERKORENEN VAN GOD ― “het 
huis van de mannelijken Zoon” ― Die zal de naties met een ijzeren roede hoeden. 
“En tot de engel “boodschapper” bij de Capstone (de Apostel ter middernacht) 
schrijf deze dingen aan de waarachtigen en getrouwen (de uitverkorenen) “Zalig 
zijn zij, die geroepen zijn en zullen eten van het manna verborgen in rollen! “Zie, 
de tijd is nabij en ik heb uw loon (kroon) zegt de levende God! ― Gezegend is 
de eerste en de laatste, Jezus Christus de schepping Gods, het begin en het einde, 
de Grote Ik ben, “de Amen” ― het is door Mijn dienstknecht op rollen en in Mijn 
Woord geschreven dat het uur spoedig zal zijn! “En de hemelen weken terug als 
een boekrol” (Openb. 6:14) ― De zon daalt in het Westen over “de Capstone” 
Huis (Tempel) neer en gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het 
westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen! (Matt. 24:27). 

HET MENSELIJK OOG IS ALS EEN ZEGEL WANNEER HET GESLOTEN IS ― wan-
neer het open is ziet men visioenen en openbaringen voor zich! Het kleine oog boven de 
Piramide (op de valuta van de USA) is open en de lijnen verbeelden dat er een schrijven 
bij betrokken is! U kunt de kleine lijnen boven het oog op rollen zien! Het open oog toont 
dat het iets te lezen zal zijn! “Het zegt onderaan de cirkel De Grote Zegel (Great Seal)! 
― Er waren 7 boodschappers die tot de 7 Gemeentetijdperken gingen waar we zojuist 
over spraken ― Maar de 7e Engel gaat als de “tijd” boodschapper zijnde tot het uitver-
koren Mannelijken Zoon ― de “kleine oog zegel”! Zo Spreekt de levende God! ― (Ik 
schrijf niet een Extra bijbel maar vervul het alleen!) ― Ik probeerde mijzelf in de laatste 
(Rollen) niet met opzet te verhogen of in herhaling te vallen. Maar Jezus wilde dat het 
begrepen zou worden en duidelijker zouden zijn.
(Rol 50) Neal Frisby


