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Dierbare Oogst Partner,

Wereld veranderingen, rampen van allerlei aard treffen de aarde. Naties strijdig met elkaar. Deze economische crisis leidt alle naties tot  
een  handel  en  valuta  oorlog  evenals  dat  naties  de  dollar  verlaten.  Brazilië,  Rusland,  India,  China  en  Zuid-  Afrika  vormen en  nieuw  
banksysteem genaamd The BRICS.  In deze brief hebben we het begin van de grote achteruitgang dat tot de komst van het nieuwe 
wereldsysteem en de anti-Christ zal leiden. Deze profetieën die broeder Neal Frisby schreef kunnen niet ontkend worden. Het enige wat 
men hoeft te doen is afwachten. Ik weet dat u van deze geweldige profetische brief uit de bibliotheek van broeder Frisby zult genieten.

DE ACHTERUITGAANDE USA –  "Overeenkomstig sommige zeer goede onderzoeken, is de gemiddelde levensduur van 's werelds  
grote beschavingen ongeveer 200 jaar tot hun piek geweest, en dan begonnen ze opeens achteruit te gaan als gevolg van moreel verval en  
minachting van Bijbelse waarheden! – Let op dat deze punten werden ontdekt, daar elke grote macht door het volgende patroon vorderde: (1)  
Van slavernij tot geestelijk geloof! (2) Van geestelijk geloof tot grote moed! (3) Van moed naar vrijheid! (4) Van vrijheid naar overvloed! (5)  
Van overvloed naar egoïsme! (6) Van egoïsme tot  zelfgenoegzaamheid! (7) Van zelfgenoegzaamheid naar apathie!(8) Van apathie naar  
afhankelijkheid (socialisme)!" (9) Van afhankelijkheid naar slavernij!" (Openb. Hfdst. 13) – "De mensen kwamen hier vanuit alle naties om 
te ontsnappen aan religieuze vervolging en vervolging door de staat, en voor de religieuze vrijheid die hier gevonden werd! Hoewel we een 
grote uitstorting tot de uitverkorenen zullen hebben, zullen de Verenigde Staten van grote moed en geloof tot een vorm van goddeloosheid  
gaan en uiteindelijk voor een valse religie de kracht ervan verloochenen!" Herinner dat het precies zoals Openb. 13:11-15 zal zijn, "eerst was  
het als een lam (godsdienstvrijheid), maar sprak daarna als een draak (slavernij) vers 18." – "In 1976 was de USA 200 jaar oud. En we zien  
in vele dingen een achteruitgang." 

PROFETIE VERKLAART HET ALDUS –  "Overeenkomstig  de  profeten  is  het  voorspeld  dat  er  een  daling  in  de  Amerikaanse 
wereldstatus moet zijn omdat er een nieuwe monolithische confederatie uit West-Europa zal opkomen. Deze met 10 hoornen verenigde reus 
(de Verenigde Naties van Europa) en zijn 11e hoorn leider die vervolgens opkomt zal alle naties onder zijn controle brengen."

PROFETIE VERKLAART EEN REKEN MACHINE (Openb. 13:16-18) – Computers met kunstmatige intelligentie (licht, etc.) zullen 
alle handel en het bankwezen beheersen en onder controle houden. Een computer code merkteken is gegeven!" – "Ik geloof dat de mensen 
zelfs verder zullen gaan en levensechte stralen zullen ontdekken die in diverse nieuwe uitvindingen zullen worden gebruikt" – "In al  
deze uitvindingen zal de mensheid uiteindelijk tot Armageddon geleid worden! (Lees Openb. 16:13-14).

PROFETIE MARCHEERT VOORWAARTS – "Kijk uit naar gebeurtenissen met betrekking tot de gemeenschappelijke markt (West-
Europa)! Hoewel de Verenigde Staten het zo nu en dan niet met hun eens zullen zijn, zullen ze zich uiteindelijk in een wereldhandel valstrik  
bevinden! Er zijn meer landen toegevoegd en dit zal  een Wereldwijde Commerciële Babylon worden dat door het  anti-Christ systeem 
beheerst zal worden! Kijk alzo uit naar een wereldwijde politieke en overheids kerk de Verborgenheid Babylon genaamd! (Openb. 17) – 
Deze elektronische meesteres zal alle valse godsdiensten verenigen, waardoor grote vervolging op de aarde zal komen! Ze zal zelfs voor een  
tijdje het dodelijke beest van terreur bereiden en controleren totdat deze zich tegen haar keert!" (Openb. 17:16) – Vervolg –  "In de toekomst 
zien we een nieuwe economie verschijnen, een nieuw politiek systeem en een nieuwe sociale en religieuze orde! Dit verschijnt vanuit  
verwarring, economische en sociale ellende!" – "Volgens de Schriften zal de inflatie meer dan ooit tevoren terugkomen! Het voorspelt ook  
dat onze type valuta van vandaag de dag uiteindelijk weggedaan zal worden! Zoals we kunnen zien zijn alle naties door de papier print manie  
bevangen! – In feite zal de inflatie later zo verschrikkelijk worden dat de mensen van de aarde een hele dag zullen werken om alleen maar  
één brood te kunnen kopen! (Openb. 6:6) Voor een deel hiervan zal plaatsvinden weten we ook dat het Commerciële Babylon blijkbaar een 
enorme welvaart zal brengen! (Openb. 18) – Het lijkt dat de bedriegerij zal gedijen door de magische aanraking van de dictator! (Daniël  
8:25)

ONTVOUWING VAN PROFETIE – Dan. 9:26 openbaart,  "dat het einde met een overstromende vloed zal zijn." We kunnen met 
zekerheid  voorspellen  dat  er  een  plotselinge  golf  van  gebeurtenissen  plaats  zal  vinden  in  de  politieke,  financiële,  religieuze  en  
wetenschappelijke wereld en ongewone veranderingen vlak voor de wederkomst van Jezus die de fundamenten van de samenleving zullen 
doen schudden. Deze gebeurtenissen zullen van zo een dergelijke omvang zijn dat sommige verleden gebeurtenissen onbeduidend zullen  
lijken te zijn!" Ik voorzie dat de mensen dan op de weg van de ondergang zullen zijn! Het gezicht is net alsof ze een bedrieglijke rookdamp  
in lopen dat in de vlammen van geen ommekeer uiteenvalt! –  Het echte christendom is letterlijk van de aarde aan het vervagen of 
verdampen! Het is de tijd van volmaakte goddeloosheid! De opkomst van de afgoden, gruwelen, het beeld van de satan die vanuit het 
tumult zal opkomen! – De mensen zullen gehypnotiseerd worden, gecharmeerd tot in een fantasiewereld van aanbidding van de mens! Zij 
zijn als drugsverslaafden tot slaaf gemaakt, betoverd door een meester bedrieger!" Einde citaat. – Volgende maand zullen wij deze brief met  
een tweede deel voortzetten. 

Deze maand geven we een geweldig boek uit  genaamd  "The Sign – The Handwriting on the Wall" en  ook een DVD genaamd 
"Deception and Deception." – Deze zomer hebben we een prachtig project om vele boeken, cd 's en cassettes naar andere landen toe te  
zenden. Uw steun en gebeden zullen nog nooit zo belangrijk zijn geweest als in deze maand. Er is altijd een grote beloning en zegen voor  
degenen die helpen om deze waardevolle boodschap te publiceren terwijl het tijdperk wordt afgesloten. 

Uw Broeder in Christus, 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie     Een Nieuwe DVD uitgave: “Deception and Deception”                          
“Fullness of Time”                                                                               Ook beschikbaar: “Run Prophecy Run”                           
“Beginning to Shake”                                    ($20.00 donatie per stuk)        
“The Trumpet Call”                                                                                     Postbus 71
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