
Gerald Frisby

Dierbare Oogst Partner,

Dit is een speciale brief. We zullen bij vele gebeurtenissen stil staan waar in verleden brieven over gesproken werd.  De 
eerste belangrijke gebeurtenis startte met de 17-jarige cyclus die in november 2008 begon. De tweede gebeurtenis was 11 maart  
2011, het begin van een 7-jarige cyclus. De volgende was de 14-jarige cyclus die op 3 februari 2012 begon. Ook was in verleden  
citaten een belangrijke datum,  23 april  2014. Deze gebeurtenis  die bekend staat als een groot vierkant (grand square), 
algemeen bekend als een kardinaal Groot Kruis met vier hemellichamen: Uranus, Mars, Pluto en Jupiter.  Alle vier staan 
tegenover elkaar en vormen een perfecte 90 graden kwadraat van 13, bij 13, bij 13, bij 13 graden.

Laten we kijken naar de laatste maansverduistering van 15 april 2014, een belangrijke hemelse gebeurtenis, het begin van 
de vier bloed manen. De eerste van de vier bloed manen gebeurde op het Joodse Pascha, dat was een belangrijke gebeurtenis! De  
tweede bloed maan vindt op 8 oktober 2014 plaats. – Op 20 maart 2015 hebben we een totale zonsverduistering evenals de derde  
bloed maan op 4 april 2015 die ook op de Joodse Pascha is. De vierde bloed maan vindt op 28 september 2015 plaats. Alle vier 
bloed manen vinden op de Joodse hoge heilige dagen plaats. – En nu een speciale citaat uit de bibliotheek van Broeder Neal  
Frisby:  Dan.  9:26  openbaarde,  "en  het  einde  daarvan  zal  zijn  met  een  overstromenden  vloed."  "We  kunnen  voorzeker 
voorspellen,  dat  er  een  plotselinge  golf  van  gebeurtenissen  zal  plaatsvinden  in  de  politieke,  financiële,  religieuze  en  
wetenschappelijke wereld en ongewone veranderingen vlak voor de terugkeer van Jezus,  die de fundamenten van de 
samenleving zullen doen schudden. Deze gebeurtenissen zullen van zo een dergelijke omvang zijn dat sommige van de  
verleden gebeurtenissen onbeduidend zullen lijken te zijn!" Einde citaat. De mensen die in de zeer nabije toekomst grote 
veranderingen zullen brengen zijn nu op de aarde aanwezig, die toe zullen staan dat het nieuwe systeem zal opkomen. 

Een kwantum sprong van gebeurtenissen is begonnen – Aanstaande 24-26 mei 2014, heeft Paus Franciscus (de eerste paus 
van de priesterlijke Jezuïetenorde) een belangrijke bijeenkomst in Israël gepland die ontmoetingen zal bevatten met Israëlische en  
Palestijnse  leiders  evenals  joodse,  katholieke,  orthodoxe  en  islamitische  leiders.  Zou  deze  historische  gebeurtenis  een 
vredesplan teweeg kunnen brengen? Op die zelfde tijd van het bezoek van de paus aan Israël, op 24-29 mei 2014 is er een 
komeet Linear meteorenstorm op komst en zal het mogelijk met het blote oog te zien zijn. 

Komende gebeurtenissen – Het gerucht gaat dat er een blauwdruk is voor een nieuwe tempel om in Israël gebouwd te  
worden – Er zullen talrijke hemellichamen (asteroïden en kometen) gezien worden die niet eerder gezien waren, ook zal er 
meer vulkanische en aardbeving activiteit zijn. 

 
Een komend hemels teken - Een belangrijke gebeurtenis – Tijdens deze bloed manen zal er op 29 oktober 2014 op slechts 

een hemelse haartje afstand, van 80.000 mijl van Mars, een komeet 'Siding Spring' genaamd komen. Een NASA-wetenschapper  
praat over een mogelijke impact van 1 op 2000. Het is iets om naar uit te kijken! (Lucas 21:25)

 
Men zou te allen tijde bereid moeten zijn en de Heere dienen terug te verwachten. Alle beschreven data zullen de wereld  

zoals wij die kennen beïnvloeden. Onrust en angst bedekken de aarde, maar de Heere zegt ons in Jesaja 44:8, "Verschrikt  
niet, en vreest niet." – Jes. 46:10 gaat verder door te zeggen "dat Hij het einde vanaf het begin verkondigt heeft. "We 
komen aan tot een tijd die Hij Zich voorgenomen heeft! (Prediker 3:1 en vs 11) – Deze data zijn vitaal en belangrijk. Dit  
alles zal als een plotselinge impact tot stand komen. De wereld zal het niet zien aankomen omdat het nieuwe systeem 
vanuit een grote chaos tevoorschijn zal komen. "In welke ure gij het niet meent!" (Lucas 12:40) 

In de volgende brief  zult  u kunnen lezen:  Gaat De USA Achteruit? – Profetie Verklaart  Een Reken Apparaat  – Profetie 
Marcheert Verder – Profetie Ontvouwt Zich. 

Deze maand geven we een prachtig boek uit genaamd  "The Gathering Storm - Part 2" en ook een DVD genaamd "Run 
Prophecy Run" – Ik wil een ieder van u voor uw voortdurende steun en trouwe gebeden bedanken. Het publiceren van deze  
prachtige en belangrijke boodschap zal door onze Heere Jezus niet vergeten worden. "De Heer gaf het woord: geweldig was het 
gezelschap van degenen die het publiceerden!" (Psalm 68:11) Moge de Heere u blijven begeleiden en zegenen.

Uw Broeder in Christus, 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie     Een Nieuwe DVD uitgave: “Run Prophecy Run”                                 
“Nahum – Prophecy”                                                                               Ook beschikbaar: “The Resurrection”                            
“Prophetic Mysteries”                                    ($20.00 donatie per stuk)        
“The Ultimate Example”                                                                                     Postbus 71

                                                                                                 8050 AB Hattem

w w w.N ea lFr i s b y.n l     Tel: +31644752537

  Neal Frisby Hoofdsteen Partners  ©                                                                                                         MEI 2014

http://www.NealFrisby.nl/

