
  
DE WERVELWIND PROFEET      Laat ons in dit  speciaal schrijven een beetje aangaande Gods tekenen spreken! De Heere beweegt haastig in Zijn wolk om Zijn uitverkorenen nu uit te kiezen! En dit herinnert ons aan Ezechiël die een opmerkelijke vooruitzicht van bovennatuurlijke beweging zag,  een  energie  van  Gods  tegenwoordigheid,  dat  als  een  kosmische  kracht  naderde!  –  Ezech.  1:4,  ''Zie,  hij  zag  een  wervelwind 

aankomen, ronddraaiend als een grote magnetische wolk met daarbinnen bewegend vuur, met een gloeiende helderheid  
eroverheen;  en de kleur  van amber kwam uit  het  midden  des  vuurs!''  – ''Hij  maakte  zich klaar  om een boodschap van de Allerhoogste te ontvangen!'' – ''Vers 10 toont de zelfde type boodschappers die in Openb. 4:6 rondom de troon zijn!'' – ''De verzen 26-28 beschrijven een man op een troon, en vanaf zijn middel opwaarts leek hij in een vurige amber te gloeien, en van zijn lendenen naar benenden  leek  het  oogverblindend  gelijk  de  helderheid  van  een  vuurvlam  met  een  glanzende  regenboog  rondom  hem.  –  ''Waarschijnlijk  is  dit  het  gene  wat  hij  te  midden  van  een  wolk  zag  dat  op  hem af  kwam terwijl  de  levende  wezens  vanuit  de  tegenwoordigheid van God naar voren traden! Hij zag deze manifestatie en vandaag de dag komt God weer opnieuw in de vuurkolom en wolk tevoorschijn! Hij zag de glorie van de Heere! Hfdst. 2 toont dat God op het punt stond om hem een leiderschap boodschap tot  een rebellerend volk te geven!'' – ''Slechts een paar zouden het geloven. (Ezech. 9:4) Zij geloofden de boodschap van de inkthoorn  schrijver!'' (Vers 11) – Ezech. 2:5, het was om aan te tonen dat er een profeet in hun midden was! De verzen 8-10 tonen dat God hem 
een rol gaf die vol geschreven was met waarschuwingen, bedroefdheid en uitspraken van oordeel! Vandaag de dag kunnen we dezelfde  soort  van  oordelen  zien  die  gelijk  een  razende  vloedgolf  van  chaos  over  de  mensheid  komen!  Economische  condities,  hongersnood, aardbevingen, stormen, ect.'' –  ''De persoonlijkheid met de glanzende regenboog rondom hem, die Ezechiel zag, 
was de engel des Heeren! En in de wolk waren beide; bevrijding en oordeel welke naderden!'' ''Laat ons deze engel des Heeren in beschouwing nemen, die in een bediening tot Zijn uitverkorenen weer opnieuw tevoorschijn  komt! De Engel des Heeren is in de vuurkolom en wolk; de uitverkorenen worden door de vuurkolom, de ster in de wolk geleid! Het is  de Capstone engel! De engel des Heeren is Gods eigen manifestatie van absolute Godheid! De wolk van leven!'' – ''Hij verschijnt in de meest  belangrijke  tijden,  en  als  er  iets  groots  staat  te  gebeuren!  Laten  we  het  Schriftuurlijke  patroon  volgen  betreffende  deze  verschillende verschijningen.'' Openb. 10:1, ''toont hem in een wolk, regenboog, donder, vuur en stem met een boodschap!'' (rol)  – Dit is net als waar we net over gesproken hebben aangaande wat de profeet zag in Ezech. 1:4, 26-28 en Ezech. Hfdst. 2. Weer opnieuw  in Richteren 6:11-13, ''de engel des Heeren bracht een dramatische verschijning tot stand! – Het toont dat Hij op het punt stond om wonderen te verrichten! Vers 21 toont vuur in associatie met Hem!'' – ''In Richteren 13:20 maakt de engel des Heeren een andere verschijning, Hij sprak en voer op in de vlam richting de hemel!'' – In I koningen 19:6-8, ''De Engel des Heeren raakte Elia de profeet ten tweede maal aan! En ik voel me geïnspireerd om te zeggen dat God de uitverkoren gemeente heden gaat aanraken en dat die de tweede  en meest krachtige manifestatie en beweging binnen gaat!'' Nu raakt de Heere me aan en leidt mij tot dit Schriftgedeelte: Joz. 5:13-15, ''Waar de engel des Heeren met een zwaard in zijn hand verscheen en tot Jozua sprak en zei, als de hoofdman van de heir des Heeren  ben Ik nu gekomen!'' ''En het bewees dat deze Engel God was, want hij Hem aanbad en Hij vertelde hem dat hij zeer zeker op  
Heilige grond was; wat betekende dat de Godheid daar was!'' ''Nu zalft de Heere mij voor dit volgende Schriftgedeelte, Dan. 10:6-7, waarin de engel des Heeren in deze gedaante verscheen, en een grote verschrikking op hen viel! Vers 14 toont dat het met de laatste dagen te maken had; het leiden van de uitverkorenen van dit  tijdperk!'' –  In Dan. 8:16 sprak de engel des Heeren in de gedaante van een man, aangaande een boodschap tot Gabriël! En  
deze zelfde engel des Heeren geeft weer een boodschap aan Zijn volk waarmee hij het tijdperk afsluit!  We hebben zelfs foto's van deze manifestaties gezien. Wat een wonderlijke visitatie, met zelfs nog meer komende bemoedigende tekenen die de veelvuldige wijsheid van de Almachtige uitbeelden!'' ''Ik kan gewoon voelen dat die wolk van vuur zich aan het ontvouwen is om tot ons te komen!  O Prijs Hem!'' – '' De Heere sprak tot mij en zei dat deze zelfde engel die tot Israël in de vuurkolom en wolk was, Zijn optreden weer  opnieuw met ons maakt! Zo zegt de Heere!'' Lees Ex. 40:34-38 – Ex. 33:9-11, ''De Engel des Heeren sprak van aangezicht tot aangezicht  met de boodschapper!''   

''Zie, zegt de eeuwige Heere der Heerscharen, Ik zal hierin over Mijn dienstknecht bewegen om dit Schriftgedeelte hier voor Mijn volk te  plaatsen.  Ps.  34:8,  ''De engel  des Heeren legert Zich rondom degenen,  die Hem vrezen,  en bevrijdt  hen!''  –  ''Dit  is 
letterlijk waar, zegt de Heere! O smaakt en ziet, dat de Heere goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem vertrouwt en op 
deze boodschap die Ik gegeven heb!'' ''O laat ons de Heere in Zijn Heilige Naam Jezus verhogen!'' – ''Want Hij is in Zijn Heilige Berg,  de Hoofdsteen engel blinkende met regenboog kleuren, staande in de tegenwoordigheid van Zijn levende vuurkolom!'' – ''Zie zegt de 
Heere, hebt u in Ps. 91:1 niet gelezen,  Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw  
des Almachtigen! Ja, zegt de Heere, de Capstone Boodschap en Mijn volk verblijven onder de schaduw van de Almachtige!'' – Vers 11, 
''En ik zal aangaande u Mijn engelen de opdracht geven om u in al uw wegen te bewaren! Want Ik de Heere ben het die voor u 
uitgaat!'' – ''Amen, de engel des Heeren staat als nooit eerder daarvoor vlak voor ons. Laat ons onze harten toebereiden, want Hij zal  Zichzelf wederom aan een ieder die gelooft openbaren!'' – ''Laat ons er zeker van zijn en naar Zijn woorden die tevoorschijn komen luisteren!'' In Gods zegeningen en liefde,Neal  Frisby 
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