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Dierbare Oogst Partner,

Er zijn  in  de  zeer nabije  toekomst  belangrijke  gebeurtenissen op komst: Een nieuw wereld  munt  onder  het  Internationaal 
Monetair Fonds is op komst. China is nu onderdeel van het IMF. De laatste tijd hebben Rusland, China en Iran in het Midden-Oosten  
hun  krachten  gebundeld;  een  zeer  belangrijke  stap.  (Later  meer  hierover.)  De  meest  spectaculaire  zonsverduistering  in  de 
Amerikaanse geschiedenis komt op 21 augustus 2017. Een totale zonne-black-out (verduistering) vanuit de westkust tot  de 
oostkust van de Verenigde Staten. Niets daaraan gelijk in meer dan 400 jaar!  Er volgt een belangrijk schrijven uit Broeder Neal 
Frisby's bibliotheek.

"Laten we eens naar de toekomst kijken en ook naar de gebeurtenissen in deze tijd. De volken lijden aan een internationale monetaire  
crisis, ze zijn beteuterd en verbijsterd! De man stijf van aangezicht (het beest) en raadselen verstaande zal te midden van de wereldwijde 
problemen verschijnen!" "Er is gezegd dat een natie in het verleden een depressie kon overleven en er sterker uit te voorschijn  
kon komen, maar geen enkel land ooit is na dubbele inflatie cijfers een democratie gebleven!  Een op hol geslagen inflatie maakt 
uiteindelijk iedereen bankroet met inbegrip van de overheid!  De productie begint tot stilstand te  komen en er is chaos! Het enige 
alternatief is dictatorschap om de orde te herstellen!" "Wanneer de U.S.A. eenmaal haar vrijheid verliest zal het niet meer terugkomen.  
Dit is een historisch feit!"

"Er zijn een aantal belangrijke dingen om op te letten die deze natie en de wereld in de toekomst zullen confronteren zoals tekorten,  
arbeids-crisis en de nationale schuld. We zullen recessie en inflatie gemengd met voorspoed hebben totdat de anti-Christ vanuit de crisis 
de welvaart  voor een beperkte tijd zal herstellen!" –  "Ongetwijfeld zal de komende economische storm de rijkdommen in de 
handen van het Babylon systeem op een super kerk en staatsniveau verschuiven of herverdelen!" – "De regering kan de  
naderende crisis als een excuus gebruiken om uiteindelijk onder het beest systeem strenge loon-en prijscontroles in te voeren!" 
(Openb. 13:15-18) – "Ook zullen er in de toekomst extreme en allerlei soorten wereldwijde tekorten (hongersnoden) zijn, bij het  
binnengaan van de verdrukking en het zal nog erger worden; dan nog zal voorspoed met ernstige tekorten niet veel betekenen!  
En de voorraden welke over zijn gebleven zal het beest-systeem door middel van een numeriek systeem onder controle hebben!"

Een enorme economische stuiptrekking staat op het punt om de volledige financiële structuur van  de wereld te vernietigen. Het 
eindresultaat  zal  recessie  en inflatoire  depressie  teweegbrengen,  met  een omvang die  we nooit  eerder  ervaren hebben.  Miljoenen  
mensen zullen werkloos zijn, miljoenen zullen hongerig zijn. Rellen, moordpartijen en plunderingen zullen de aarde bestrijken!" – "Dit 
zou zeker in de buurt of bij het naderen van de Grote Verdrukking plaats kunnen vinden, totdat voorspoed (een nieuw systeem) 
vanuit de chaos hersteld wordt!" – "De aarde is 'gemerkt' en het voedsel zal aan het einde van de verdrukking schaars zijn waardoor 
de Armageddon oorlog gepromoot zal worden!" "In de Verdrukking zult u aan de ene kant welvaart en aan de andere kant verhongering  
hebben!"  –  "In  de  aankomende  dagen  zullen  we  op  een  kleinschalige  wijze  beginnen  te  zien  wat  er  later  op  grote  schaal  gaat  
plaatsvinden!"

Dierbare heiligen word niet misleid – De satan en zijn ondergeschikte demonische krachten beginnen nu op elke mogelijke manier de 
ware uitverkorenen te verhinderen, te schaden of af te maken en zal indien mogelijk hun eerst doden, maar God voorkomt het! "De  
duivel werkt door middel van verschillende types van de wetenschap – medici, vele niveaus van de overheid en door veel van de culten  
en  valse  systemen!"  En  hij  zal  nu  en  later  tegen  de  waren,  vele  valse  beschuldigingen  brengen!  Reeds  heb  ik  sluitend  bewijs,  
bewijsmateriaal en getuigen dat de satan door de geest van de anti-Christ degenen die opgenomen zullen worden en in de Heere  
geloven, op een slimme wijze op de voor hem elke mogelijke manier zal proberen te schaden.  Maar de Heere zei dat Hij Zijn 
uitverkorenen in Zijn machtige hand tegen de duivel zal beschermen. – "Dus wees in de komende dagen niet bang zegt de 
Heere, maar geloof, waak en bid alleen!" Door de computer en elektronische middelen en etc. heeft de satan waarschijnlijk vele 
namen van echte Volle Evangelische mensen en zal ze aan het Babylonische systeem doorgeven. (Opb. Hfdst. 17) – Maar vlak voor het  
merkteken zal de Heere Zijn uitverkorenen opnemen. (Openbaring 12:5 – I Thess. 4:16-17.) – "Oh hoe geweldig waakt Jezus toch over 
zijn kinderen!"

EEN REVOLUTIONAIR TIJDPERK – Een zeer profetisch tijdperk met betrekking tot grote veranderingen in de wetenschap,  
uitvindingen en technologie! De mens voert zichzelf tot in een 3e dimensie en zal proberen om zijn vormen van elektronica en licht  
(uitvindingen en etc.) er bovennatuurlijker uit te laten zien dan God. "Maar op hetzelfde moment giet de Heere de vroege en de late 
regen uit en zal alles dat ooit eerder gezien was te niet doen!"  – Het middernachtelijk geroep is aan het ontwaken! De Donders 
brengen de uitverkorenen bij elkaar! Lichamen van licht zullen binnenkort vanuit de graven losbarsten als we tezamen door de lucht  
omhoog gaan om Jezus te ontmoeten! – De laatste profetieën van de ware gelovigen zijn aan het vervullen. Wat een fantastische tijd om  
in te leven! "Kijk omhoog, binnenkort zal de hemel in groot licht voortbreken en zal het voorbij zijn. Wees gereed! Einde citaat. 

Deze maand gaan we een boek uitbrengen genaamd  "The Tree of Spiritual Fruit" en ook een DVD "Hard Cases Healed." We 
ontvingen woord en dank van onze buitenlandse partners voor het ontvangen van Broeder Frisby's literatuur. Vele zielen werden gered 
en bevrijd vanwege uw inspanningen om in Gods werk te helpen. Uw blijvende steun zal vele zegeningen en voorspoed van de Heere 
brengen voor uw inspanningen. Moge de Heere u blijven zegenen en leiden. 

 
   Uw Broeder in Christus, 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes ($15.00 donatie)                                    Een Nieuwe DVD uitgave: “Hard Cases Healed”     
“Jesus! Salvation! Revelation!”                                     Ook beschikbaar: “The Spider’s Web”
“The Wilderness Experience”      ($20.00 donatie per stuk)        
“The Inner Man”                                   Postbus 71
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