
DE KONINGS ZALVING

"Er vinden opmerkelijke veranderingen plaats onder de kinderen van de Heere!" Het is een tijd die de Heere heeft gekozen, om  
hen over sommige opmerkelijke gebeurtenissen klaarheid te geven, welke deze bediening en degenen in de nabije toekomst zullen 
beïnvloeden! "Zie zegt de Heere, het is het seizoen om de trompet te blazen, om het alarm te laten klinken op Mijn Heilige 
berg! Kom voor Mijn aangezicht, want de oogst is rijp! Zie Ik heb arbeiders nodig, en Ik zal uw handen en lichaam zegenen! 
Kom tot het huis van de Almachtige, en uw lasten zullen opgeheven worden, en Ik zal u in de dagen voor u leiden, want Ik  
ben Mijn uitverkorenen met een dikke tegenwoordigheid aan het bedekken! Vraag en gij zult ontvangen, zoekt en gij zult 
uw antwoord vinden!"

Dit gaat absoluut in beeld komen; de Konings zalving is het volgende wat te voorschijn gaat komen! De oude orde "opwekking"  
gaat voorbij, en een nieuwe orde vindt plaats, Gods beloofde zet om Zijn uitverkoren heiligen bijeen te brengen is de nieuwe orde  
van Zijn zachte regen! We hadden het eerste deel (de vroege regen) en nu gaan we het laatste deel van de late regen binnen, welke  
korter maar sterker in Woord en kracht zal zijn om te bevrijden! Het hemelse drama staat op het punt te beginnen, de rijping van de  
eerste vruchten! (Openb. 3:12, 21) – "De Hoofdsteen was voor al degenen die geloofden, maar herinner dat het aan een zekere natie 
was gegeven die vruchten voortbrengt (de U.S.A.)  Math. 21:42, 43, "Jezus zei, de steen dien de bouwlieden verworpen hebben, 
deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, 
en “een volk” gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt!" En het was vlak voor onze ogen geplaatst, en jammerlijk zal die dag zijn 
voor hen die het  afgewezen en verworpen hebben! Zijn belangrijkste werk om het voortouw te nemen met betrekking tot  het  
evangelie was in deze natie! – Hier volgt wijsheid, het hoofd van een ieder man is Christus! (I Kor. 11:3) "Deze waarheid is opnieuw 
vermeld in Efez. 1:22, Christus is het hoofd van alle dingen. Deze mysterie is opnieuw vermeld in Kol. 1:18. Hij is het levende hoofd  
van het geestelijke lichaam, wij  zijn leden van het lichaam van Jezus, maar het is,  Hemzelf,  die het Hoofd is!" Het hoofd is het 
besturende en leidende deel van het lichaam! De leden van het lichaam zijn alleen maar instrumenten om de wil van het hoofd uit te  
dragen! "En Christus Jezus (de hoofd bestuurder) verlangt om de leden van Zijn lichaam tot in het 'handelen naar Zijn wil' te leiden!  
Ons leven vormt zich tot een patroon voor Zijn vervulling en Zijn wonderbare plannen!" Dit is wellicht een groot geheim welke  
mogelijk openbaart waarom er zoveel ziekten in de Gemeente zijn. De leden hebben niet op Jezus vertrouwd als hun hoofd zijnde om 
hen te leiden, maar inplaats daarvan hebben ze geprobeerd het op hun eigen manier te doen, door Hem nooit geheel in alle dingen te  
vertrouwen, en door het niet wachten op Zijn aanwijzingen, maar inplaats daarvan vrees, problemen en het zelf willen heersen  
toegestaan!" "De Hoofdsteen hier verbonden met het openbarende lichaam, de uitverkorenen." Vraag wat u maar wilt en het zal  
gedaan worden! Geloof het hoofdschap in Christus, we zouden beslist geestelijke genezing van het gehele lichaam moeten zoeken.  
Het  genezen  van  het  uitverkoren  lichaam  is  Gods  aanstaande  machtige  zet.  "En  bidt  voor  elkander,  zodat  u  genezen  zult 
worden!" (Jak. 5:16) "Als we oprecht voor elkaar zullen bidden zal het lichaam zich verenigen! Zoals Jezus gebed openbaarde, opdat 
wij allen als een zullen zijn (lichaam!) (Joh.17:22) En het zal beantwoordt worden!"

(Een woord van waardering) Het is een voorrecht geweest om u op mijn lijst te hebben en te weten dat u voor Zijn onmeetbare  
werk zorg draagt! We danken de Heere Jezus voor de bediening die Hij aan Zijn volk geschonken heeft, en we hebben de tinten van  
Zijn onvergankelijk licht in de visionaire taferelen gezien, die Hij op de filmstrook heeft veroorzaakt te laten verschijnen!" Amen.  
"Het is door profetische goddelijke lotsbestemming! En ook zal Hij nog veel meer doen voor degenen die er mee doorgaan om met  
hun gehele hart te geloven! Het is niet voor baby's maar voor degenen die volwassen en krachtig in de Heere willen worden, op zoek  
naar de prijs van de hoge roeping en als de eerste vruchten tot aan het Lam! "Ik heb nog vele diepe waarheden en mysteries te  
onthullen en deze zullen geheel Schriftuurlijk zijn, bevestigd door het allesovertreffende Woord! Dit is het uur van Zijn ijverig en snel 
werk, en we willen zeker veel meer literatuur voor u en onze partners printen! En de Heere zal al degenen die bij deze kostbare taak  
die voor ons ligt betrokken zijn voorspoed geven en zegenen!" 

In Christus Liefde,

Neal Frisby 
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