
Dierbare Oogst Partner,

De gebeurtenissen maken de snelle terugkeer van onze Heer en Verlosser Jezus luid bekend!  Een verduistering die men slechts
één keer in het leven te zien krijgt vond 21 augustus 2017 plaats en precies vier dagen later verwoeste de orkaan Harvey Houston, TX
en werd op 9 september Florida door de Orkaan Irma getroffen. Het had de meest hevige winden van 185 mph, de sterkste ooit in onze
geschiedenis geregistreerd, hetgeen voor de hele staat Florida verwoestende gevolgen had. Vlak hiervoor werd Mexico op 7 september
door een 8.2 aardbeving getroffen, de sterkste in een eeuw. Kort daarna werd Mexico City op 19 september door een zware 7.1
aardbeving getroffen, waardoor honderden stierven. – We zouden al onze broeders en zusters niet moeten vergeten die door deze
stormen van epische proporties werden bevangen. Ze hebben nu meer dan ooit onze gebeden nodig. Terwijl ik deze brief schrijft
gaat Orkaan Jose langs onze oostkust, terwijl een andere orkaan Maria, een categorie 5, dezelfde kant op gaat. Gebeurtenissen vinden
zo snel plaats. Daniël 12:1, "en er zal zulk een tijd der benauwdheid zijn, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest
is," – En nu een speciale citaat uit Neal Frisby's bibliotheek.

”Nu heeft de Bijbel exact de dingen die er in onze tijd gebeuren voorspeld en geprofeteerd.  Ook geven sommige van de
profetische Rollen die ik heb geschreven, ons een previsie van de toekomst! Het nieuws laat zien dat de inflatie nog steeds erg hoog is,
waardoor het moeilijk is om tot goede economische zaken over te gaan. Ook maakten ze een schatting in het nieuws dat het biljoenen
in plaats van miljarden zal vergen om onze economie in de toekomst te kunnen runnen en de begroting en overheidsschuld te dekken.
Een Congresleider zei dat als de overheid op de zelfde voet verder zal gaan met wat het gedaan heeft, dat de overheid en zijn valuta de
economie vanzelf kapot zullen maken. De naties zullen met zoveel economische onrust te maken gaan krijgen, dat ze maar al te graag
voor de wereldregering van de anti-Christ zullen zwichten. –  Boze systemen hebben de systemen voortgebracht waar we ons
vandaag de dag in bevinden evenals inflatie en recessie, deze brengen dit voort. De Bijbel zegt dat deze problemen zouden
ontstaan en ze vanuit de chaos tot in één wereldsysteem zouden overgaan (Lukas 21:25 en Openb. 13). Maar terwijl de wereld
zich  te  midden  van  al  deze  verwarring,  problemen  en  perplexiteit  bevindt,  zal  God  Zijn  uitverkorenen  beschermen  en
verenigen!

VIJF SECONDS TOT CHAOS – Laten we ons de angstaanjagende mogelijkheden voorstellen. (Toevoeging van de bewerker:
Herinner dat de totale bevolking van de Verenigde Staten aan het einde van ons tijdperk ongeveer 330 miljoen mensen zal zijn!) 1. Het
zou  betekenen dat  de  antichrist  in  EEN SECONDE elke persoon in  de Verenigde Staten  zou kunnen identificeren.  2.  Het  zou
betekenen dat hij in EEN SECONDE meer al diegenen zou kunnen identificeren die christenen zijn. 3. Het zou betekenen dat hij in de
derde SECONDE zou kunnen bepalen in welke straat u woont. 4. Het zou betekenen dat hij in de vierde SECONDE zou kunnen
identificeren hoeveel er in uw familie zijn. 5. Het zou betekenen dat hij in de  vijfde SECONDE ALLE computers in uw lokale
supermarkten, warenhuizen en banken zou kunnen programmeren om aan te geven dat het u verboden is om transacties te doen…
VERBODEN  TE  KOPEN  OF TE  VERKOPEN! Commercieel  Babylon  zal  de  volledig  economische  controle  hebben.  Het
elektronische beest rijdt naar zijn ondergang (Openb. 6:8) als zijn volgelingen zijn met vuur verbrand! ... (Opmerking: De antichrist
zal door het gebruik van de god van elektronica in combinatie met andere magnetische uitvindingen, de bevolking beheersen! In feite
zullen de machines welke de mensen zelf uitvinden hun uiteindelijk beheersen, in een samenleving van illusie!) …  Ons tijdperk
vermengd zich nu tot in het uiteindelijke tijdperk! We zijn in de schemering tijd! Het is later dan de meesten denken. Bidt!  

Daniël zei: "Er is een God in de hemel die de diepe en geheime dingen onthult! Hij onthult ook de diepe dingen van het geloof!"
Hebr. 11:1, spreekt over het bewijs. "Het betekent dat geloof het tot een realiteit verklaart alvorens het te zien is! Geloof beperkt zich
tot hetgeen wat u vraagt en werkt dus totdat het gevraagde daadwerkelijk verschijnt of zich manifesteert!"  Geloof is het bewijs
dat al in u is – (een geconsolideerd of hecht vertrouwen) – een vastberadenheid in de ziel! Het gehele antwoord voordat het te zien is!
Geloof is de hoofdlijn waarin God antwoordt!  –  Matth. 7:8, "Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt!” Maar ze moeten dit
geloven! Want zoals de rest van het vers het uitdraagt, moet men het met een absolute vastberadenheid vasthouden. – U zult niet alleen
vinden, maar uw deuren zullen voor alle schatten van God worden geopend! En het onzichtbare zal zichtbaar worden! 

"Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen omdat zij het Woord van God ontving en overeenkomstig handelde!"
(Hebreeën 11:31) Vers 5, "Door het geloof is Enoch weggenomen geweest! Want hij was een voorbeeld voor ons. En aan het einde
van het tijdperk zullen we tot in een nieuwe dimensie van geloof bewegen dat ons zal veranderen en opnemen!" – Het geloof van
iemand kan grenzeloos zijn. Jezus zei: "alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft!” 

"De gelovige kan door Christus alles voor mekaar krijgen!" (Fil.4:13) – David zei: “Hij heeft mij uit al mijn vrezen gered!” – "En
gij zult veilig en gerust wonen!" (Spr. 1:33) – "Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest!" (Ps. 103: 3)  –
Vers  2,  en  vergeet  geen  van  Zijn  weldaden!  Jezus  houdt  van  u!  Door  het  geloof  accepteert  u  het  als  uw eigendom,  totdat  het
gemanifesteerd is! "Er zijn wonderbare en prachtige dingen in het vooruitzicht voor Zijn uitverkorenen die in Zijn beloften geloven!" –
”Zijn barmhartigheden falen niet, ze zijn elke ochtend nieuw! Groot is uw trouw!" (Klaagliederen 3:22-23) Einde aanhaling.

Deze maand biedt ik een boek aan "Elijah" Deel 1 en een dvd, “The Sheep and the Coin Parable.” – EEN UPDATE: Wij sturen
onze vertegenwoordiger terug naar Afrika om al het materiaal van Broeder Frisby te verdelen en uw hulp bij het afronden van dit
project is broodnodig want ik weet dat de Heer u in deze lastige tijd waarin wij ons bevinden zal zegenen en met Zijn grote wijsheid
zal leiden.  

Uw Broeder in Christus, 
Gerald Frisby

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie                Een Nieuwe DVD uitgave: "The Sheep and the Coin Parable”      
"Word In Glorious Light”                                                                     Ook beschikbaar: "The Future Fantasy World”                            
"Angel of Light”                                                                                      ($20.00 donatie per stuk)                                Postbus 71
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