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WIE ZAL ER LUISTEREN?
"Enige tijd geleden bracht ik een prediking genaamd, Wie Zal Er Luisteren? – De wereld in zijn geheel zal niet luisteren, evenmin
velen van de lauwwarme systemen, maar degenen die tot de uitverkorenen geroepen zijn zullen luisteren en ze doen dat nu en vooral
degenen die op mijn lijst staan! – Al mijn partners vertellen mij hoe enthousiast en bemoedigd ze zijn aangaande de gezalfde lectuur en
hoe het hen werkelijk opheft en hen tot in het wonderbaarlijke helpt; door het geloof op te bouwen en hetgeen komende is te
openbaren!" – "Naast het brengen van redding en bevrijding tot de mensen van vandaag de dag, is de meest belangrijkste
boodschap om de spoedige wederkomst van de Heer Jezus aan te tonen en ook om gereed te zijn!"
"Jezus zei, Ik zal weer terug komen! – Paulus voorspelde dat de Heere Zelf zal nederdalen! – (I Thess. 4:16) – De hemelse engelen
riepen uit; deze zelfde Jezus zal alzo komen! (Hand. 1:11) – En Gods Woord verklaart het steeds weer! – Hij zal zeker weer komen!" –
"Een persoon kan vandaag de dag de Bijbel en de Rollen in één hand nemen, en de krant en de dagelijkse berichten in de andere hand
en kan zeker zien dat alles wat voorzegd is op zijn plaats valt, precies zoals jaren en zelfs duizenden jaren van tevoren was
geopenbaard!" – "De wereld leeft in angstaanjagende en hachelijke tijden. ... U zou kunnen zeggen; zulke aarde schokkende
gebeurtenissen dat ze veroorzaken dat het mensen hart erdoor bezwijkt; en dit was ook voorzegd om vlak voor de
wederkomst van Jezus vervuld te worden! – In deze tijd zouden de krachten der hemelen bewogen worden (atomische test, etc.)!"
Luk. 21:26 – Vers 25, "toonde een wereldwijde nood, ernstige problemen, onrust en vrees op de aarde, angst met verbijstering!"
"De Bijbel geeft aan dat er tussen de vroege en late regen een tijd van vertraging zal zijn (Math. 25:5) een lichte aarzeling! – Maar
degenen die Jezus waarlijk liefhadden zouden bij de middernacht roep nog altijd aan het wachten zijn! – Na deze aarzeling zullen de
gebeurtenissen snel plaatsvinden!" – "Gods Woord (het Boek Openbaring) sluit af met deze futuristische uitspraken die op het punt
staan plaats te vinden! – Het Woord besluit met een drievoudige boodschap, Zie, Ik kom spoedig! 3 maal herhaald. (Openb. 22:7, 12,
20) eindigt met, zeker kom Ik spoedig. Het betekent absoluut!
"Er zijn o zoveel profetieën die naar deze gebeurtenis heen wijzen. ... laat ons er een paar beschouwen!" – "Niet eerder dan pas met
behulp van de moderne technologie van vandaag de dag kan een universeel munt systeem wereldwijd ingesteld worden! – Een
computer systeem waarbij een Internationaal merkteken betrokken is wordt voltooid, en is ontworpen om in de zeer nabije toekomst
gebruikt te worden! – De Schriften verklaarden dat het zo zal zijn. ... Eerder dacht men dat het onmogelijk was om de gehele aarde te
merken en te controleren, maar met behulp van nieuwe technologie kan het nu eenvoudig als wel mogelijk gezien worden!"
"Een andere onmiskenbare profetie is het onregelmatige weer van de laatste paar jaren, welke de koudste winters en de zwaarste
zomers in decennia brachten! – Ernstige droogtes in delen van de wereld, overstromingen, hongersnood en plagen in andere
delen! – Tornado's, orkanen en grote aardbevingen nemen toe in volume, evenals in verwoesting!" – "Ook lijkt vuur vele delen
van de aarde te verslinden, terwijl vulkanen wereldwijd tot uitbarsting komen! ... De continentale platen bewegen geleidelijk en
brengen kleine en grote bevingen totdat uiteindelijk de steden van de naties zullen vallen! (Openb. 16:19) – En alles is geleidelijk aan
het vervullen, en de hemelse tekenen zijn overal rondom ons, wijzende op Zijn terugkeer!"
"Jezus komst zal heel plotseling en onverwachts zijn, zoals Hij zei, 'in een uur dat gij het niet verwacht.' – Het zou gelijk een dief in de
nacht zijn!" (I Thess. 5:2) – "Als een bliksemflits; in een moment; in een ogenblik!" (I Kor. 15:52) – Profetie geeft aan, dat het in een
tijd van een hoogconjunctuur cycli zal zijn! – Met andere woorden de tijd van recessie, depressie, welvaart en etc. – Terwijl rijke
mensen hun schatten in een een-wereld-systeem tezamen ophopen. … En het zou in de latere tijden plaatsvinden!" (Jak. 5:3) – De
verzen 7-8 zeggen, 'op de tijd van Jezus' terugkeer! En dan zal een wereldleider natuurlijk voor een korte tijd, een stormloop van
enorme welvaart brengen! (Dan. 8:25) – Behalve deze gebeurtenissen zult u op onze profetische Rollen veel meer toekomstige
gebeurtenissen vinden!"
"Dit is ons uur om zielen te zoeken en de voorbereiding voor het opname geloof. ... We betreden een nieuwe dimensie van kracht, een
snel kort werk. ... Jezus komt voor Zijn oogst arbeiders! – En die gereed waren gingen met Hem, en de deur werd gesloten!"
(Math. 25:10) – "Hij zal ons lichaam tot in een verheerlijkt lichaam veranderen! (Fil. 3:21) – Wij zullen als Jezus wezen; en
Hem zien gelijk Hij is!" (I Joh. 3:2)
"Ook omdat het oogst werk zo belangrijk is wil God Zijn kinderen zegenen en voorspoed geven met het oog op het vervullen van het
Evangelie zendingswerk! – Want niemand kan dit Schriftgedeelte ontkennen, 'Dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart!'
(III Joh. 1:2)" – De Bijbel geeft aan dat Zijn kinderen in de eindtijd era gezegend zullen worden, en grote daden zullen doen! Totdat de
laatste ziel is gewonnen zal Hij in onze noden voorzien! ... Natuurlijk zal de zegen nog zelfs groter uitgroeien tot in onze eeuwige
beloning!" – "Waarin het zegt, geef en gij zult een schat in de hemelen hebben! (Math. 19:21) – U zult voorspoedig zijn en verstandelijk
handelen! (Jozua. 1:8) – Als u geeft om de oogst binnen te brengen zal de Heere een zegen over u gebieden! (Deut. 28:8) – In alles wat
gij onderneemt!
"Op dit moment wil ik graag aantonen hoe God Zijn volk zal zegenen." – "Als u aan het werk van de Heere God denkt, zegt het dat Hij
u kracht geeft om vermogen te verwerven! (Deut. 8:18) – We geven deze Schriftgedeeltes om mijn partners die helpen te
bemoedigen. ... zet dus daarom uw geloof in beweging, God zal met u staan!" – Mal. 3:10, zegt, beproef Mij nu, zegt de Heere!" Luk. 6:38,
"Geef en u zal gegeven worden. … Dan vervolgt dit Schriftgedeelte om de ongelofelijke resultaten voor verschillende soorten gevers aan
te tonen, met inbegrip degenen die meer geven dan zij verondersteld zijn! – De zegeningen zullen daadwerkelijk overlopen! – Dus
weest bemoedigd. God zal hetgeen Zijn dierbare heiligen voor Hem doen niet over het hoofd zien!" – "Ja, want wat zij doen zal hen
zelfs tot in de hemel volgen!" – "Zelfs zoals de Schriften zeggen, hun werken zullen hen navolgen!" – "Gelooft Zijn profeten en
gij zult voorspoedig zijn! (II Kron. 20:20) Ja, geloof Zijn beloftes want ze zijn allemaal positief!"
In Zijn Overvloedige Liefde,
Neal Frisby
www.NealFrisby.nl

Neal Frisby Hoofdsteen Partners © – sw.031

