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Wat is 2015 een cruciaal jaar geweest. 2016 zal zelfs een nog geweldiger jaar van profetie zijn. Wanneer de bladeren beginnen  
te vallen en van kleuren veranderen, met daaropvolgend op veel plaatsen een kou en sneeuw, weten we dat het Kerst(feest) nabij  
is! "En net zoals we bij de jaargetijden bepaalde tekens zien, weten we dat de komst van Christus binnenkort is!" Ik zou graag 
van de gelegenheid gebruik willen maken en een ieder een Heel Fijn Kerst(feest) en een voorspoedig Gelukkig Nieuw Jaar 
toewensen. – En nu een speciale kerst(feest) brief uit de bibliotheek van Broeder Neal Frisby.

Toen  Jezus  de  eerste  keer  kwam,  werden er  vele  hemelse  tekenen en  wonderen vermeld!  De  Chinezen  vermelden  ook 
verschillende hemelse fenomenen en samenstanden; en natuurlijk zagen de wijzen de ster in het oosten en reisde ze er mee.  
(Matt. 2:1-2) – "De herders onthullen Zijn eerste komst!" (Lucas 2:8-11) –  Zijn wederkomst is nog geweldiger met meer 
hemelse tekenen en wonderen! (De opname)  Want deze schriftgedeelte zal plotseling in onze generatie plaatsvinden ! 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 te  
zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere  
wezen." – De profetische tekenen tonen dat de Gemeente Tijdperk aan het eindigen is! Het middernachtelijk uur is hier! Bereid u  
voor! "In een punt des tijds, in een ogenblik, zullen we in een andere dimensie opgenomen worden!" (I Kor 15:52.) – Zijn Derde  
Komst! (Armageddon, Openbaring 19) 

Kijk eens hoe deze oude profetieën definitief vervuld zijn. Micha 5: 2 "En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen  
onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds,  
van de dagen der eeuwigheid." (De Schriftgedeelte hieronder openbaart dat Hij ook de eeuwige God is!) – Jesaja 9:5."Want een 
Kind is  ons  geboren,  een  Zoon is  ons  gegeven,  en  de  heerschappij  is  op  Zijn  schouder;  en  men noemt  Zijn  naam 
Wonderlijk,  Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst."   Als we het hebben over de openbaring van Jezus, 
wanneer u erachter komt wie Hij is hebt u meer kracht en hebt u meer geloof, vertrouwen, rust en vrede!" Nu kunnen we Dan.  
7:9-13 verklaren, "Waar hij de Oude van dagen op de troon zag zitten, en zij brachten de Zoon des mensen voor Hem. De engelen  
kregen eigenlijk het lichaam van Jezus te zien waar God zelf in zou komen! Emmanuel (Matth. 1:23) betekent God met ons!" –  
"Laat me nu eens uitleggen wat het betekent toen Hij aan de rechterhand van God zat." – Johannes 1:1&14 werden deze woorden  
gegeven om de rechterhand van God te verklaren, waarin het zegt:  "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij 
God, (ziet u, staande aan de hand van God), en het Woord was God!" – En het Woord (Jezus) is vlees geworden en kwam 
naar beneden en sprak tot ons, anders konden we Hem als de eeuwige Heilige Geest niet zien.  Dit is precies wat Dan. 7:13 
zag, "het Woord was bij God en het Woord was God, voor de engelen staande!"

I Joh. 5:7, "Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn  
Een!" – "Deze drie werken samen, maar zijn dezelfde eeuwige Heilige Geest!" – "Sommige oprechte groepen proberen een drie-
eenheid naar voren te brengen, dan draaien ze zich om en leren ook één God. Het woord drie-eenheid staat zelfs niet in de Bijbel;  
het juiste woord zou drieënig zijn! – Ze proberen beide kanten te behagen! – Ze praten over drie persoonlijkheden, dan draaien ze  
zich om en zeggen: ÉÉN God, maar de Schriften bevestigen dat er één persoonlijkheid, en drie manifestaties van Diezelfde 
Heilige Geest zijn!" Jakobus 2:19, "De duivel gelooft dat er één God is en siddert!" –  I Tim 3:16 zegt: "Het was een grote  
verborgenheid, maar God is geopenbaard in het vlees, (de verborgenheid). – Joh. 8:58, Jezus zeide: Voorwaar, voorwaar zeg 
Ik u: Eer Abraham was, ben Ik. En Joh. 13:13, Jezus zei dat Hij Meester en Heere was. – Joh. 1:3 zegt,  Dat alle dingen 
door Hem zijn gemaakt en dat niemand anders in de hemel iets gemaakt heeft tenzij Hij het Zelf gemaakt heeft!"

"Dus is hier het mysterie voor Zijn uitverkorenen Bruid! Er is één opperste eeuwige geest, dier werkzaam is als, God de  
Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest en de hemel getuigt DAT DEZE DRIE ÉÉN ZIJN! Zo zegt de Heere, lees dit en  
geloof het!" Openb. 1:8: "Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die  
komen zal, de Almachtige!" – Openb. 19:16, "Koning der koningen, en Heere der heren!" – Rom. 5:21, "tot het eeuwige 
leven, door Jezus Christus onzen Heere!" – Rom. 1:20 vat de hele zaak samen", zelfs zijn eeuwige kracht en Godheid, opdat zij  
niet te verontschuldigen zouden zijn!" – "Alle dingen zijn volkomen goed gedaan, geloof het! Amen! "Einde citaat. Dit was de  
meest interessante en troostende brief die u laat weten wie Jezus is. Onze God heeft de dingen goed gepland!

Deze maand geef ik een boek uit genaamd  "Confidence - 3 Ways", evenals een dvd, Creation Declares the Creator. Wij 
willen  met  onze inspanningen doorgaan om deze belangrijke boodschap te  publiceren en Jezus zal  een ieder van u in het  
komende jaar zegenen en leiden. Mijn dank en gebeden zal met u zijn.   

Uw Broeder in Christus,
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