
Postbus 71, 8050 AB Hattem         Speciaal Schrijven JAAR 2008

DE OPENBARING VAN GODS VOLK     "Laat ons in deze brief de openbaring en roeping van Gods volk verstaan - want het is voor de lauwwarme kerken en de wereld een mysterie!  
Want in de uitverkorenen is het zaad van leven. Zij zijn benoemd en gewillig in hun hart om redding te ontvangen, en zijn totale  
gelovigen van het gehele Woord van God!"  – "Deze speciale brief is gericht aan mijn oorspronkelijke en persoonlijke partners,  en aan  sommige nieuwe die zopas onze literatuur ontvangen hebben!" – "Ik geloof dat de Heere ervoor gezorgd heeft  dat onze wegen elkaar in goddelijke voorbestemming gekuist hebben om in het ware oogst veld te werken, om zodoende aan degenen die er voor geroepen zijn het Woord en bevrijding te brengen!" – "We zijn dagelijks getuige van vele wonderen die de Heere verricht. De verfrissende kracht van de Heere  zegent werkelijk!"     "Door alle tijdperken heen heeft de Heere aan verschillende mensen verschillende boodschappen gegeven, en Hij vertelde mij dat Hij mij  mensen heeft gegeven die diep in het Woord en Zijn volle zalving willen zijn, die naarmate het tijdperk zal eindigen in wijsheid en kennis zullen  groeien!" – "Jezus roept degenen die Hij heeft uitgekozen om in Zijn Goddelijk werk te helpen. ... hier is het hoe de Schriften Zijn 'einde der  tijdperk mensen' openbaren!" – Efe. 1:4-5, "Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld ... en het gaat verder door  te zeggen, dat Hij ons verordineerd heeft!" – En in vers 11, "Die van te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle 
dingen werkt naar den raad van Zijn wil!" – In vers 10 vertelt het ons, "Dat het in de bedeling van de volheid der tijden zal zijn en dat  
alles in Christus vergaderd zal worden!"  "Wat een prachtig en spannend iets om te weten dat God ons genoeg liefheeft om dit en Zijn veelvuldig plan der tijdperken aan ons te openbaren! ... Zijn ware volk gelooft het!" – Efe. 3:9, "En dat alle mensen mogen verstaan, welke de  gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus!"  – "En Jes. 9:5 en Joh 1:1-3, 14 vertellen ons wie Christus is. Hij is het uitdrukkelijke beeld van God Zelf! – Lees 1 Tim. 3:16 en natuurlijk  onderbouwen vele andere Schriftgedeeltes dit!" – "Degenen die dit geloven zullen een hele sterke zalving hebben en ontvangen, want het zal  hun een verenigd geloof voor de opname geven!" – Efe. 2:20-21 zet werkelijk de hoeksteen zegel op Zijn plannen. ... En zij zijn gebouwd op het 
fundament  van  de  apostelen  en  profeten,  Jezus  Christus  Hijzelf  is  de  hoeksteen;  Op  welk  het  gehele  gebouw,  bekwamelijk 
samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere! – In vers 22, waarin de Heilige Geest woont! – Efe. 3:10-11 zegt, "dat het de veelvuldige wijsheid Gods is en dat het een eeuwig voornemen in Christus Jezus, onze Heer, is! ... Dat zegt het definitief!" – "Dit zijn  slechts enkele van de vele Schriftgedeeltes, die de voorbestemde roepingen van de Heere bevestigen!"    "We  weten dat  er  ook een afzonderlijke  roeping zal  zijn  voor de verdrukking heiligen en alzo voor de naties  die  na de atoomoorlog  overgebleven zijn en het millennium zullen binnengaan en de 144.000 Hebreeën. Openb. Hfst. 7 en Openb. Hfst. 20 geven hier meer informatie  over!" … "Maar wij zijn niet geroepen tot verdrukking of verwoesting, maar om met Christus in hemelse plaatsen te zitten!"      "Ieder woord in de Bijbel zal vervuld worden, iedere profetie in de Schriften zal vervuld worden! We naderen een uitstorting van kracht, en  we zullen absoluut onze taak die voor ons ligt in het redden van zielen en het brengen van genezing aan het lichaam voleindigen! – Het uur is  laat, dus laat ons waken en bidden en doen al hetgene wat we kunnen terwijl er nog steeds daglicht is!"      "Ik zou alleen willen zeggen dat ik al mijn partners die mij geschreven hebben waardeer; ze vertellen mij allemaal hoe erg zij de lektuur waarderen en hoe het hun geholpen heeft! – We hebben een aantal prachtige getuigenissen over wat de gezalfde Geschriften voor hen gedaan  hebben aangaande hun lichaam, geest en ziel! Zij zijn altijd blij met elke nieuwe komende brief en Rol. De Heere zegene u allen!     Nu zou ik graag sommige geschriften uit het verleden willen invoegen, die uw geloof echt zullen versterken en u vertrouwen in Zijn beloftes  zullen geven!  "Herinner u altijd dat God ons niet een geest der vreesachtigheid heeft gegeven, maar der kracht, en der liefde, en 
bezonnenheid! (2 Tim. 1:7)  – "Het begin van uw wonder is binnenin u!" (Luk. 17:21) "Geloof in u zelf, er zal kracht vrijgegeven worden!" "Zeg,  Gods overvloed en vrede is  in  mij,  vrees  zal  verdwijnen!  –  De sleutel  is,  een in  de juiste  manier van denken  'geloof  van absoluut  vertrouwen!' "Zoals een mens in zijn hart denkt, zo is hij!" (Spreuken. 23:7) – Joh. 14:27, "Jezus zei in een positieve zin dat, Zijn vrede geheel  met u is! – Uw hart worde niet ontroerd, en zij niet versaagd!" – "Een absoluut bevel! – Weest niet ontzet maar vol van moed!" (Joz. 1:9) –  "Vertrouw op den Heere met uw ganse hart, (Spr. 3:5) openbaart alzo om u door menselijke redeneringen niet te laten frustreren."      Dit is belangrijk, bouw een goed sterk systematisch gebeds fundament op! – Gebed betekent 'aanbidding,' en dat gekruid met lofprijzing 
en dankzegging!" – "Dit zal spanningen, zorgen en angsten verlichten!" – "Om geloof geldig te laten zijn moet het op Gods beloftes  
verankerd zijn!" – "De Heere bevrijdt ons van alle ellende!" (Ps. 34:20) "Vergeet dit sleutel Schrift niet, David zei, hij hoorde mij, en  
redde mij uit al mijn vrezen!" (Ps. 34:5) – "Als u tezamen bid, uw geloof verenigt, dan zult u rust, vrede en vreugde voelen! Geloof het nu  binnenin u!"      En nu een persoonlijke bemoediging voor u! – En het brengt ons tot het "contract" van Ps. 91. – Degenen die onder deze verzen verblijven hebben een contract van bescherming, gezondheid, genezing, redding en vreugde en een lang leven! (Vers 16) – Laat ons het mysterie en de  voorzienigheid van hetzelve uitleggen. ... De beloftes zijn bevrijding van valstrikken en angst. (Verzen 3-5) – "Bescherming van dood door een  ongeval, vergif en de pestilentie!" (Verzen 6-7) – "Overeenkomstig deze 91e Psalm is het in feite de beste schuilkelder en bescherming tegen  straling  die  er  is!"  –  Vers  10,  "bevrijding van het  kwade,  ziekten en bescherming tegen allerlei  soorten demonische machten!  –  
Bescherming tegen de Satan en zelfs tegen beesten." (Vers 13)  – Deze verzen nemen ons uit de natuurlijke tot in de bovennatuurlijke dimensie! – "Engelen zullen u behoeden!" (Vers 11) – "De sleutel is het geloof in Zijn beloftes! – Ook worden wij door sommige dingen getest,  en zelfs dan belooft Hij ons door al datgene heen te slepen, zoals Hij dat bij de profeten deed!" . . . "Mijn gebeden voor u zijn, dat u in de geheime  schuilplaats van de Allerhoogste zult verblijven, en stabiel en onbeweeglijk onder de schaduw van de vleugelen des Almachtige zult verblijven.  – Wiens kracht geen enkele vijand kan weerstaan!" – "Vertrouw en verblijf veilig in Zijn armen!" Lees spreuken 1:33 – "Deze beloftes zijn de  uwe! De zalving zal met u zijn!" In Gods liefde en zegeningen,Neal Frisby
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