
  
EEN GODDELIJKE INGEVING 

Een Goddelijke ingeving kondigt een aantal dramatische veranderingen aan in de bediening en Gods toekomstige plannen.  
Ja zegt de Almachtige, zoals de bij naar de bloem gaat om de honing voor te bereiden, zo zend Ik Mijn Dienstknecht als een 
lieflijken welriekende geur  voor  Mijn  volk!  Ja  want  er  zal  een Grote Verfrissing komen.  Dit  heb Ik Mijn kinderen 
beloofd. Let op want in hem zal Ik een Wachter over het Huis van de Heere bereiden! OH! Want een vuur ontspringt  
en de warmte daarvan zal onder Mijn Uitverkorenen gevoeld worden. Kijk! Luister! Zie het komt! Het Komt! Het 
komt! Ja de luisterrijke pracht van de Heere der Heerscharen! Ja, Ik heb de wereld in de weegschaal gewogen! Met 
een maatstaf heb Ik de tijden afgemeten. En met getal heb Ik de tijden genummerd! En Ik beweeg nog verroer ze,  
totdat de bedoelde maat is vervuld! 

(Beproef Mij zegt de Almachtige, stel Mij op de proef in deze boodschap, want nu is de gekozen tijd, dat Ik verlang  
dat Mijn mensen gaan werken. Oh! Zendt de machtig gezalfde Rollen uit, want de nacht komt wanneer geen mens  
meer kan werken! Zie Mijn dienstknecht heeft net als Paulus gesproken, en de Satan heeft hem getest, maar Ik heb  
hem een kostelijk en sterk volk gegeven. Er zijn nooit eerder dergelijke geweest. Ook zal er niet enig zijn om er mee 
te vergelijken. Die Ik van tevoren kende, zij zijn mijn eigendom! Stel uw vertrouwen op Mij, zend mijn boodschap  
uit! Want voorzeker maakt de Bruid haarzelf gereed! Zie Ik zal sneller komen en gaan dan u denkt. Ik zal heel  
spoedig verschijnen!) – En – "Voor hen die horen zal de deur worden geopend, en de Schapen horen Zijn stem. (En  
Hij roept Zijn eigen bij naam en leidt hen uit.) De Schapen volgen Hem want Mijn schapen kennen Mijn stem en Ik  
ken hen, en zij volgen Mij en Ik geef hen Eeuwig Leven. Zij zullen nooit vergaan; noch zal enig man hen uit Mijn Hand 
rukken! Wie oren heeft die hore wat de Geest tot de mensen zegt. En voor degene die gelooft; hij zal met Mij in het  
wit wandelen!" 

Ik weet dat de partners die God mij gegeven heeft in het bijzonder geroepen zijn om de Profetische Gebeurtenissen uit te  
zenden. Het is wonderbaar wanneer Jezus Zijn Licht naar beneden laat schijnen op degenen die de bediening ondersteunen. 
Het is deze groep die er voor heeft gezorgd dat de boeken en literatuur als een getuigenis naar een menigte van mensen zijn 
gegaan. En er zal u van Hem die alle dingen weet volledig krediet gegeven worden. Als ik toch maar op een of andere wijze 
de enorme galaxy van de majestueuze Glorie kon uitleggen, dat mij omringt als ik de Gebeurtenissen ontvang. Indien u zich 
op een of andere wijze alleen maar de schittering zou kunnen beseffen, dan zou u alles waar u om vraagt kunnen ontvangen! 
Ik heb zo'n ongelofelijke dingen voor de toekomst gezien, dat het mij niet is toegestaan om alles op te schrijven. (Ze zijn mij  
als een vertroosting gegeven.) Er zijn momenten, waarop ik daadwerkelijk in de tegenwoordige tijd sta en op de zelfde tijd 
rondwandel en gebeurtenissen zie die in de toekomst zijn. ZO ZEGT DE HEERE, WANT IK BEN HET VERLEDEN, HEDEN EN 
DE TOEKOMST EN GROTERE DINGEN DAN DEZE ZAL IK MIJN MENSEN TONEN! 

EDITOR – Bijna iedere persoon op de lijst beweert dat zij geen puur goud voor de Rollen zouden aannemen, en dat geen 
enkel geldbedrag ze zou kunnen vervangen. De Heere heeft met zekerheid iets buitengewoons voor Zijn volk gedaan. 

Jezus Houdt van u en Zegent u,

Neal Frisby    
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