
JEZUS  IN  HELDERE  LICHTEN  -  GENEZING!Voelt u de Kracht van God ?  Goed laten we bidden, Amen. Heere, uw volk is hier tezamen vergaderd. Een ieder van hen heeft een persoonlijke vraag, voor zichzelf of voor een ander, en ik geloof dat u gaat bewegen. En u doet goed, en u geneest de zieken en allen die door de duivel verdrukt worden, U zalft en maakt ze vrij. En wie u ook vrijmaakt, die is waarlijk vrij. En ik geloof met geheel mijn hart dat U, Uw volk aanraakt. De regen valt en de Kracht van God is overal. U voorziet in hun noden, Heere, en U gaat voor hen uit. Uw voetstappen gaan hen vooruit, en ze volgen U. U gidst hen door dromen in de nacht, en u verzegelt hun oren, en U vertelt hen geheimen die ze niet wisten. O, God is groot en Hij spreekt tot u in de nacht. Heere we zijn nu in een groot visioen, en dat komt op Uw  volk. En wij allen hier tezamen, kunnen zien dat Uw Woord duidelijk is. Vlak voor onze ogen gaat ieder geheimenis, iedere openbaring in vervulling. Weest ook gij gereed. O, we zijn gereed. Bent u gereed daar buiten? Gaat u zitten. Het blijkt dat er mensen deze week genezen werden. Via de post krijg ik getuigenissen van mensen, dat de boodschappen zoveel voor hen betekenen. Sommige hebben het zondag avond gezien, als u het soms gemist hebt, je kunt zien, dat het zich met de systemen vermengt, en het zou bijna de uitverkorenen misleiden. En zie wat er daar buiten in de wereld, gebeurt. Ik vertel u, er is nooit eerder een tijd als deze geweest. Ik was een Rol aan het nakijken, en er was genoeg Zalving op mij, en God had een houvast aan mij gekregen, en ik stond daar een moment, het was als een cirkel om mij heen. Zie wat er gebeurt, ze zagen iets blauws, gelijk een komeet. Ze zeiden, dat het 400 jaren geleden was, dat ze zo iets dergelijks zagen. En andere zeiden, 20 jaar, ik zou het niet weten. Maar de Komeet Halley kwam, en mogelijk was het bij de komst van Christus groter dan dit. Een heldere Komeet en een heldere ster in 't Westen, misschien kunt u het vanavond zien. Een beweging van hemellichamen. God spreekt! Zie wat er over zee gebeurt, zie wat China opwindt. En wat er zal zijn in de 90er jaren, en nog verder. Van alles gebeurt er, precies zoals de Bijbel het geeft, zie wat er in Israël gebeurt, het zijn voorboden, die er voor zorgen dat ze dichterbij het dictatorschap komen. En hoe meer moeilijkheden ze krijgen, hoe sneller het verbond zal komen. En ik geloof met mijn gehele hart, als het komt zal het in deze decade zijn. Ik geloof dat de mensen zich al verheugen, en ze worden overal in  het land genezen. In feite hebben heel veel mensen niet de gaven van God, maar die wijzen hen slechts de weg, en ze komen uit hun rolstoelen en ze worden genezen in de velden en buiten aan de kust en in de woestijn en op de eilanden, en ze worden genezen in Zuid - Amerika, en overal in het buitenland. Er worden Bijbels gezonden naar veel landen in Azië en naar Rusland.. Wat gebeurt er?  Het is omdat God nu predikt tot iedere creatuur. Maar de Gemeente gaat heen, waarschijnlijk voordat alles gepredikt is, want de twee getuigen zullen komen, en dan heb je nog de Heilige uit de Grote Verdrukking die vluchten. En we leven in een uur, dat de aarde beneden ons, en de hemelen boven ons geschud wordt. En Hij zei: Ik zal de  droge plaatsen schudden, de hemel en de aarde! En allen die niet de Mijne zijn, zei Hij, die zal Ik afschudden. Hoorde u dat? Allen die niet de Mijne zijn,  die zal Ik losschudden. Hij komt als een bliksemflits.  Nu, de genezing,  de vroege en de late regen. Luister. God wil u voor de verandering genezen. Want wanneer de verandering komt, zal Hij zoals bij Israël, voordat Hij ze in het beloofde land bracht, geen enkel zwak persoon zijn, en dat  betreffende genezing enz.; in die tijd. En God deed een van de grootste wonderen, bij allen, ongeveer 2 miljoen, trokken er over naar het beloofde land. Maar laat mij u iets vertellen, wanneer we gereed zijn om te gaan, dan zal er een verandering zijn, voor allen op de aarde, en er zal dan geen zwak of ziek persoon zijn.  En dat is een van de grootste veranderingen die we ooit in de geschiedenis van de wereld gezien hebben.  Dingen gebeuren. Zoals ze vermeldden: God is er aan toe om iets groots te gaan doen! En ik bedoel, Hij is het alreeds aan het doen. En mensen, ga nu niet 
slapen, want op het moment dat Hij het grootste werk deed, gingen Zijn discipelen slapen, vlak voor Golgotha. Toen Jezus naar Golgotha 
ging en opstond, en terugkwam en ons kracht gaf, was dat het grootste wat er ooit in de wereld heeft plaatsgevonden. U hebt kracht, zegt 
de Heere, binnenin u. Het is een zaad, en u bent er mee geboren. Een ieder van u heeft het verkregen. U zegt, wat moet ik doen? U prijst de 
Heere. En u prijst de Heere,  u neemt aan, totdat u meer en meer en meer  van gebruikt, en het groeit en groeit, zegt de Heere, zoals een 
klein zaadje, en het komt tevoorschijn als een boom, en u zult andere kunnen helpen. O, Glorie voor God! O, dat is groot!  De Heere is werkelijk groot! Zijn profetieën " barsten los "  over de wereld, en dingen gebeuren. En ik vertel u nu, dat ik voor de zieken ga bidden. Ik wil dat de zieken hier, vanavond naar voren komen. Het blijkt dat er zoveel mensen genezen worden door de bandjes enz., de predikingen die gepredikt zijn, de kracht van God is zo groot en zo krachtig, dat Hij mij genoeg sterkte en kracht gaf om al het werk te kunnen doen, het Nationale werk enz. Ik doe alles wat ik maar kan doen. En al de voorgangers schijnen het nu te begrijpen. Ze weten dat we in de laatste waarschuwing zijn. Dit is de laatste tijd, we zijn in de laatste dagen. We moeten gereed zijn, om weg te gaan van deze plaats. We kunnen maar beter gereed zijn. Het maakt niet uit of het nu deze 
maand is of de volgende, of het volgend jaar, "wees elke dag gereed, zegt de Heere! " Kunt u Prijs de Heere zeggen? Zie, wanneer de deur van de Ark verzegeld wordt, zijn er nog altijd mensen rondom de Ark, maar ze kunnen  niet binnengaan. U kunt niet meer teruggaan in het " lichaam "  van God. Wanneer de laatste ziel er in gaat, zal er een moment van rennen zijn, de mensen zullen het proberen om het te verkrijgen. Maar ze hebben het niet verkregen, want de de deur was gesloten. En dat is wat de Bijbel zegt. En zij gingen in met Hem! En een ieder van u, houd vast als nooit  tevoren. De hele wereld is in een misleiding van illusie enz., en de grootste immoraliteit die we ooit gezien hebben, verloedering en losbandigheid, en van valse christenen, die komen in de Naam van de Heere, en met een deel van het Woord van God. Sommige maken Bijbels met een deel van het Woord van God. Ik vertel u, er gebeurt van alles. Eén ding is het wat Zijn belofte zegt: Ik ben de Heere uw God Die u geneest!  En er is één ding 
dat Ik niet weet. En iemand zegt, er zijn 4 of 5 dingen die God niet weet, dat denkt hij! Er is slechts een ding dat God niet weet, en dat is  
een andere God. Hebt u dat ooit gelezen in Jesaja? De Eeuwige Vader en het Machtige Kind komt. Verenig uw geloof daar in. U hebt dat zaad en ik maak het "Wakker" . De Bijbel zegt, iedere man of vrouw heeft een mate van geloof, het is een zaad. En als ik dat zaad kan opwekken, en het Woord tot "ontbranding"  kan laten komen, met de Zalving die op mij is, kunt u vragen en u zult ontvangen. Alles, spreek het Woord alleen, alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven. We zijn daar, spreek het Woord alleen! En allen in de zaal Heere, en in hun lijden zeggen de mensen soms: waarom moet de rechtvaardige zo lijden? Hier en overal in 't land, en op mijn postlijst, die de cassettes krijgen en dit horen, u hebt vaak gezegd, waarom moeten de "goeden" zo vaak lijden? Zie naar Job, God testte hem, en daarna gebeurden de meest glorieuze dingen, genezing en wonderen kwamen. De mensen die deze cassette krijgen, u kunt in uw huizen genezen worden. En ik gebied dat de dove oren zich openen, ik gebied de kankers te verdwijnen en ik gebied de tumor om te gaan, ik gebied de rugproblemen om te verdwijnen, en de maagklachten en ongeneeslijke ziekten, en ik gebied de demonische machten om de huizen te verlaten en elke boze macht daar. En ik gebied de Zalving om in dat huis te komen, en op ieder die daar in is. En Enkelen zijn nog niet gered, doe het Heere! U weet waar ze zich bevinden. En waar deze cassette ook heen gaat, wonderen zullen overal plaatsvinden, en de Kracht van de Heere zal hen genezen, waar deze boodschap ook gehoord wordt, in de steden, in de velden of in de  woestijn, het maakt niet uit, laat de genezende kracht zich bewegen, Jezus laat de glorie gaan! Ga staan en prijs de Heere voor deze boodschap en ik ga terug om mijn werk af te maken. God bracht mij hier.  We zijn op de vleugels van engelen, zei de Heere. Hij droeg hen uit, dit is God. Hij 
droeg hen uit op de vleugels van een arend en Hij draagt ons uit op de vleugels van een engel, en zie, zegt de Heere, dat is de Engel des  
HEEREN, DE BLINKENDE  MORGENSTER, DE  HEERE  JEZUS  CHRISTUS! En luister, Hij komt opnieuw tot mij.  En Hij zegt de ZON  DER 
GERECHTIGHEID zal op gaan met genezing onder Zijn vleugelen, als wij "uitgaan".  God zegene uw hart. Profetie, wonderen, Hij komt spoedig, en ik wil u in "harmonie" met de Heere houden. Hoe groot is Hij en hoe krachtig. Ik geef al de eer aan de Heere Jezus. Laten we bidden voor al de  
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voorgangers, zij die bekend en niet bekend zijn; aan het eind van het tijdperk is het aan de Heere, door voorbestemming, welke kant ze op zullen gaan, maar er is door ons een getuigenis gegeven en er is gebeden. U, mensen, blijf achter mij staan. Ik zal voor u bidden, ik moet verder gaan met mijn werk. God is een GOEDE  GOD. De Heere zegene uw harten, kom aan nu en roep de overwinning uit!   Neal Frisby    
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