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HET PARADIJS – GODS WIJSHEID
''We hebben over Gods hemelen en Zijn prachtige schepping geschreven. En Jezus zei; verheug u, dat uw naam in de hemel is geschreven!
Binnenkort zal Hij Zijn uitverkorenen op een dag wegvoeren, en zullen we alles aangaande Zijn geheimenissen en wonderbare mysterieuze
werken begrijpen! – We geloven dat de Heere spoedig in onze generatie zal komen! – U zult geen aankondiging van tevoren in de krant, radio of
televisie zien. Ze kunnen een televisie of radio uitzending maken met betrekking tot het weerbericht en stormen, maar dit zal een verrassing
zijn! . . . Jezus heeft het ons reeds verteld, waakt daarom, weest ook gij bereid, want in welke ure gij het niet meent, zal Hij komen!''
(Math. 24:42-44) – ''Maar Hij zal het seizoen aan degenen die geestelijk wakende zijn openbaren!''
Er is de laatste tijd veel gesproken over de wetenschappers die een gat van circa 9 mijlen diep tot in de korst van de aarde boorden, en zeiden
dat ze geschreeuw en stemmen hadden gehoord! Sommige dachten dat ze tot in de hel hadden gegraven! (Dit gebeurde in Siberië.) – De
wetenschappers waren er bang voor dat ze de kwade machten van de hel dwars door de oppervlakte naar boven zouden kunnen laten komen!
– Het Nieuws vermeldde dat ze niet precies wisten wat er gebeurde! – Om te beginnen is het moeilijk voor te stellen hoe zij dit konden doen;
omdat Jezus de enige is van wie wij afweten die 'de sleutels' tot de hel heeft! (Openb. 1:18) – Jezus zei, ''Zie, Ik ben levend in alle
eeuwigheid: en heb de sleutels der hel en dood!'' – Dus moeten wij berichten als deze gewoon in de handen van de Heer laten!
''Laten we de verschillende secties van het Paradijs bespreken. Want er zijn vele mysteries en geheimen betreffende de plaats van de heiligen!
. . . We weten dat de apostel Paulus tot in de derde hemel werd opgenomen; en hij zag de meest geweldige dingen in deze sectie van het
paradijs! En het was hem daadwerkelijk verboden om al het gene wat hij gezien had door te vertellen! – Het was zo prachtig dat de Heer
klaarblijkelijk niet wilde dat de Satan of de wereld iets over dit specifiek gebied te weten zouden komen! De Schriften zeggen; het Paradijs,
een plaats van vele woningen! En het is door de handen van de Heer Jezus zelf bereidt!'' (Luk. 16:22) ''Lazarus heeft vele dingen te lijden
gehad, maar bij zijn dood ging hij naar het Paradijs! – U weet dat er daar overeenkomstig de Schriften een sectie in het Paradijs is voor degenen
die vooraf zijn gegaan en in een wachtplaats zijn! – Wanneer een persoon sterft, zijn ze meteen in de tegenwoordigheid van de Heer! (Pred.
12:7 – 2 Kor. 5:8)
''Engelen dragen de rechtvaardigen bij hun dood naar het Paradijs! (Luk. 16:22) – De berouwvolle dief vond een plaats in het Paradijs met
Jezus. . . Voorwaar zeg Ik u; heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn! (Luk 23:43) – Ook is de Boom des Levens in de sectie van het Paradijs
genaamd, het Midden van het Paradijs Gods!'' (Openb. 2:7) – ''De gehoorzamen zullen door de poorten van de stad van het Paradijs in gaan!''
(Openb. 22:14) ''Zo zien we dat er in een andere sectie van het Paradijs een prachtige Heilige Stad is! – Men kan de pracht en praal binnen de
muren van levende glorie nauwelijks beschrijven. Kleurrijk, buiten ons voorstellingsvermogen! Een sprankelend en gloeiende plaats
dat door Gods wijsheid bereid is! – U weet dat Gods volks zich er ten slotte meteen thuis zal voelen!''
''Het boek Openbaring beschrijft niet alle geheimen en dingen over het Paradijs, want het is bewaard om aan Zijn gekozen volk geopenbaard
te worden! En oh, wat zullen zij een openbaring ontvangen. De Schrift zegt, dat het niet in het hart en gedachten van de mensen is
opgekomen, dat, wat hij voor hen die Hem liefhebben bereidt heeft!''
''Een vraag die vaak gesteld wordt is of wij onze geliefden daar zullen herkennen? – Ja, Paulus zei; maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik
gekend ben!'' (I Kor. 13:12) – ''En zonder enige twijfel zullen we Jezus herkennen! – Zo zien we dat het nu ons uur is om te getuigen en om zo
veel zielen als we maar kunnen voor Jezus te winnen! Want er zijn speciale beloningen voor degenen die al het gene doen wat ze maar kunnen
om andere te helpen redding te ontvangen! – En dit ene ding weten we, dat zeer zeker de engelen bezig zijn om de rechtvaardigen van de
wereld af te scheiden!'' (Math. 13:49) – ''En we betreden het middelpunt van meer herstel terwijl Hij ons absoluut voor de opname gereed
maakt.''
''Overeenkomstig de bewijskrachtige tekenen en vele profetische vervullingen weten we dat we deze Schriftgedeeltes in onze tijd vervuld
zouden moeten zien worden.'' – (I Thess. 4:16-17). ''Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de
bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven
zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den
Heere wezen!''
''De Bijbel zegt, werp daarom uw vertrouwen niet weg. En we kunnen zien hoe belangrijk ons geloof aangaande de beloftes van de Heere is! . .
. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met den mond belijdt men ter zaligheid!'' (Rom. 10:9-10) ''O hoe groot is de hoop van
een Christen boven alle andere valse religies die helemaal niks kunnen bevrijden! – Zij geloven in afgoden, Boeddha, beelden, lauwe systemen,
ondeugdelijke leerstellingen en etc. Maar de Christen heeft het echte bewijs; Gods Woord!''
''Ook kunnen we zeggen dat God te zijner tijd aan Zijn heiligen zal openbaren wat Hij in de andere delen van het Universum heeft dat voor het
oog verborgen is geweest. Ongetwijfeld worden vele delen ervan door een bepaald type van leven enzovoort bewoond en na de opname zal Hij
aan Zijn uitverkorenen hun taak en de rest van Zijn plannen voor de eeuwen tot in de eeuwigheden onthullen! – Verblijdt u zich, dat u deze
dingen weet en begrijpt en in uw hart bereidt bent om te allen tijde gereed te zijn!''
In Zijn Overvloedige liefde,
Neal Frisby
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