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GOUD EN DE ECONOMISCHE CRISIS     ''Dit is een vitaal en belangrijk onderwerp. De naties zijn wereldwijd in een grote inflationaire recessie verwikkeld geraakt, over al de  continenten zijn de economen het over één ding met elkaar eens, de goede oude dagen van lage prijzen zullen verdwijnen! Er is op wereldwijde  basis een economische ineenstorting komende, bedreigende Frankrijk, Groot Brittannië, Zuid Amerika, Afrika, Azië, de U.S.A., etc.'' – ''Wat is er  met de waarde van ons geld en ons vrije onderneming systeem aan de hand? ''De regering en economische deskundigen erkennen dat we het grootste gedeelte van de waarde van ons geld verloren hebben en het blijft nog steeds verder afnemen! Het is niet exact het geval dat de dingen  duurder worden, maar het is dat onze dollar minder koopt! Sommige geloven dat de U.S.A. op het einde een periode van hyperinflatie zal  binnengaan! Het is niet meer de zelfde dollar als in 1929; hier zijn sommige zinnige redenen waarom dat zo is.''  ''Vanaf 1933 konden de staatsburgers van de U.S.A. niet langer meer hun dollars in goud omzetten, het vertrouwen van de mensen was in gewoon papier niet even  groot!'' Onze bescherming was zodoende in de grondwet van de VS, het zegt ''Derhalve is enigerlei papieren geld dat niet inwisselbaar is voor  zilver en goud strikt ongrondwettig.'' Onze voorvaders wisten dat als zij van deze standaard zouden afwijken, er ''inflatie'' zou komen en dat  hetzelve later tot dictatorschap en controles zou leiden! –  ''De politici negeerden dat en zodoende is het grootste gedeelte van onze 

waarde weg! Een nadere kijk onthult dat zij zonder enige dekking teveel papier hebben gedrukt! De regering drukte en gaf meer geld 
uit dan dat ze dat hadden of zelfs maar terug konden krijgen door de belastingen te verhogen! 'Bundels van geld' in circulatie is een 
belangrijke oorzaak van 'inflatie'!'' (Aanhaling van de bewerker: Later kon men in 1975 opnieuw legaal goud kopen.)      ''Ook zijn ze in hun weggeef programma's te overdreven geweest en de miljarden die ze weg gaven zullen rechtstreeks terugkomen om hen te achtervolgen. Sommige naties spraken hun 'internationale rechten' uit en draineerden ons van onze goud reserve, daardoor werd onze dollar  zelfs nog goedkoper!'' – ''Buitenlanders konden tot 1972 voor onze dollars goud vorderen, en toen ze er achter kwamen dat de U.S.A. dollar niet langer meer inwisselbaar was, kochten zij hiermee goud in Europa, zodat de prijs van goud omhoog sprong en de waarde van de dollar omlaag  ging!'' – ''De regeringen hebben teveel papieren geld gedrukt en dat is een van de oorzaken die inflatie teweeg brengt! Zodoende wordt geld  steeds minder en minder waard, en de prijzen worden verplicht alsmaar hoger en hoger te stijgen! Dit effent de weg voor dictatorschap,  herinner dat Adolf Hitler pas na de inflationaire bankroet in Duitsland aan de macht kwam!'' ''De gehele economie en de regering op zichzelf  kunnen door dit zelfde type dictatorschap over genomen worden!'' (Lees Openb. 13:11-18 en Openb. 6:5-8) – ''Deze inflatie, in combinatie met  tekorten en hongersnood kunnen absoluut een strenge controle brengen! Alzo namen de misdaad en geweld gedurende deze destructieve tijd  in Duitsland enorm toe! Gedurende deze chaotische periode begon Hitler zijn klim naar de macht!'' Zodoende zal er meer inflationair geweld  komen! ''De recessies zullen tot in een depressies verslechteren, maar hieruit zal een nieuw wereld systeem komen, en dan zal later de welvaart terugkeren, maar uiteindelijk leidt het rechtstreeks tot het antichristelijke merkteken!'' (Luk. 17:27-29 – Openb. 13 – Dan. 8:25) ''Dan zal de  hongersnood toenemen en zelfs nog afschuwelijker gedurende de Verdrukking!''    ''Laat  ons  hier  een  belangrijk  gedeelte  invoegen.  Wat  was  het  Bijbelse  patroon  aangaande  zaken  zoals  handel  en  economische aangelegenheden? Abraham en Jozef brachten de juiste manier naar voren, hoewel vele andere Schriftgedeeltes dit ook bevestigen! (Lees Gen.  23:16 - Gen. 24:35 - Gen. 43:21 - Gen. 44:8 – een goed voorbeeld, Gen. 47:14-27.) Deze grote profeten gebruikten hun rijkdom op een goede  manier. – Maar in Jak. 5:1-6 wordt getoond dat de kwade mensen het misbruiken, en dan zal God op het einde oordeel brengen.'' ''Een financieel  valuta deskundige en tevens financieel adviseur van vele grote bedrijven en buitenlandse regeringen zei dat er een nieuw valuta en een nieuw  systeem op komst is. Hij gelooft dat de inflatie opwaarts zal blijven gaan, en meer devaluatie van de dollar. Hij ziet in de toekomst eventueel meer paniek op de aandelenmarkt.''  ''Al deze gebeurtenissen, schaarste en hongersnoden die zich in de wereld voordoen, kunnen ten 
slotte leiden tot een politiestaat en staat van beleg!'' (Openb. 13) ''Dan zal de zwarte paard ruiter van de Verdrukking verschijnen  
(Openb. 6) en  economische stuiptrekkingen en honger brengen!''       ''Ik schrijf niet tegen de dollar van de VS, geef het zo lang als het werkt uit en gebruik het voor het Evangelie; maar wat we zeggen is dat we  van de grondwettelijke norm zijn afgeweken en de mensen zijn betreffende veel van hun waarde bedrogen!'' ''Alzo verliezen de VS de waarde  van hun zeden en betreden ze zodoende een zondige catastrofale omverwerping. Deze woorden kunnen het gehele artikel samenvatten, de 'hoogconjunctuur' en de 'neergang' (the 'boom' and the 'bust'). (Jaren geleden voorspelden de rollen alzo, al hetgene wat we zojuist hierboven beschreven hebben, en er zullen nog meer gebeurtenissen verschijnen!)                                                                          Gods zegent u en houdt van u,Neal  Frisby                   
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