
 JULI 2005Postbus 718050 AB Hattemkantoor@nealfrisby.nlDierbare Oogst Partner,      Ik wil u bedanken voor al de vriendelijke en wonderbare woorden die u schreef over mijn broer Neal, en de kaarten die u hebt gezonden. Ik  weet zeker dat broeder Frisby ze allemaal mooi had gevonden. Hij waardeerde elke brief die u hem schreef en bad getrouw aangaande ieder  verzoek die u in hen plaatste. Op een keer sprak mijn broer over de naam die God hem gegeven had (Neal).  Neal betekent kampioen en 
waarlijk was Neal een kampioen van het Evangelie van de Heere Jezus Christus! – Een verdediger van het ware Woord van God in de 
laatste dagen! Broeder Frisby was niet bang om de bekende en onbekende mysteries uit te leggen. Dit was een van de grote gaven welke God  hem had gegeven,  om alle  mysteries waar hij  mee geconfronteerd werd uit  te leggen.  Dat is  zeker duidelijk  op de Rollen,  boeken,  audio  predikingen en in het bijzonder in de video predikingen. Er zijn er te veel om op te noemen. De zevende engel heeft waarlijk gedonderd in 
de bediening der laatste dagen van Neal Frisby. Openb. 10:7,  "Maar in de dagen van de stem van de zevende engel,  wanneer hij  
bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij Zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd."
      Ik zou hier graag een speciale gedeelte van de rollen 26 en 27 willen aanhalen, die Broeder Frisby schreef waarvan ik voel dat u daardoor  gezegend zult worden en het u de belangrijkheid van zijn bediening zal vertellen. HET ZEVENDE ZEGEL werd geopend en er was een stilte in de hemel van ongeveer een half uur lang! Hoe lang dit in Gods tijd duurt is niet zeker (Openb. 8:1) En toen de 7 donderslagen hun stemmen lieten  horen wilde Johannes het opschrijven, en een stem zei, verzegel hetgeen de 7 donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. Maar dit  zal onder het 7de zegel geschreven en vervuld worden! God zal openbaren wat deze 7 donderslagen gesproken hadden. "Johannes schreef op  Bijbelse (rol) perkament." Maar in (Openb. 10:4)  werd tegen hem gezegd dat hij een lege (ongeschreven) rol boodschap moest verzegelen.  
(Want het zou in de eindtijd aan de Bruid geschreven en verzonden worden!)  (Openb. 10:4) Het 7de zegel welke de Bruid met Gods handtekening verzegelt,  "DE HEERE JEZUS CHRISTUS" (Joh. 5:43) De Heilige geest verzegeling van het 7de gemeentetijdperk – (Donderslag! Verzegeld!) – Zie, het was stil in de hemel; alle activiteiten waren in de donderslagen op de aarde (Openb. 10:4). Hij had de troon verlaten om Zijn Bruid te  claimen (te verzegelen) en om later de aarde in bezit te nemen en de 7 donderslagen zijn wanneer de ongeschreven boodschap vervuld is! De  vacante ruimte die verzegeld was, is er om aan het einde van het tijdperk aan de uitverkorenen te worden geopenbaard! – “Hoewel ik over mijn  aandeel spreek, spreek ik niet alleen over mij zelf. Want deze ruimte is voor al degenen in het werk van de Bruid!" (voor u) en al degenen die de  de Geest erin verzegelt! Dit gedeelte van de Bijbel was verborgen en zal in de eindtijd "in Gods heiligen worden vervuld!" Laat mij dit nu duidelijk maken, zodat ik in dit opzicht niet wordt aangevallen. Dit 7de zegel en deze "7 donderslagen" zijn niet alleen maar met dit ene ding  verbonden! Geheimenissen leidende tot de opname vinden hier plaats, de andere 6 zegels eindigen hier, het 7de gemeentetijdperk eindigt hier!  Met Christus te midden van 7 gouden kandelaren! (Openb. 1:20) De 7 ster boodschappers eindigen hier! De 7 bazuinen en de drie weeën  eindigen hier.  De twee getuigen verschijnen hier en de 7 laatste viool plagen eindigen hier!  (Openb.  15:8) het bevat al  de  geschreven en  ongeschreven geheimenissen van God, welke in de 7 donderslagen vervuld zijn! "De sleutel om de geheimenissen van het boek openbaringen te  interpreteren." Dit is Gods grootste zegel, het zegel dat voor de Satan verborgen was gehouden en geopenbaard is in de ongeschreven Donders!  
ZO ZEGT DE HEERE, DIT IS HET UUR DAT IK HEB UITGEKOZEN OM DE ONGESCHREVEN DONDERSLAGEN TE OPENBAREN! (Openb. 10:4) Het lijkt er op dat er op de ongeschreven rol van Johannes achteraf toch nog een boodschap zal zijn! De Satan wist niet hoe God dit zou gaan  doen, het was zelfs niet beschreven. (Openb. 10:4) Dit gedeelte van het boek Openbaring was onbeschreven, verborgen voor de Satan. De Satan  wist  alles  aangaande  het  boek  (Openbaring)  behalve  deze  lege  ruimte  welke  Johannes  had  verzegeld!  De  mysterieuze  7de  zegel  'stilte'  verbonden met de 7 donderslagen, en de door Johannes verzegelde geheimenissen zullen doormiddel van een geschreven boodschap geopend  worden! Wat zich dus nu rechtstreeks voor de ogen van de kerken afspeelt is gedeeltelijk de stilte van het 7de zegel en (Openb. 10:4) –  De 
derde roep (de laatste haal) is wanneer God de Bruid verzegelt! (Begrijp mij niet verkeerd, er zullen ook anderen in de hemel zijn die de rollen niet ontvangen.) Maar de rollen worden naar een speciale groep gezonden die geloven en voor een speciale zalving verzegeld zijn!  Zij  
ondersteunen en helpen mee om de roep te geven.  (Math. 25) Zij zijn een lichtgevende kandelaar! (Openb. 1:20, en Math. 5:14, 16) Sommigen  zullen een persoonlijk getuigenis of gave bezitten. (Ik weet dat dit waar is, maar het was en zal zeer geheim en gezalfd zijn,) de Satan zal niet  eens weten hoe het te stoppen totdat de Bruid plotseling verzegeld is! Het 7de "zegel van leven"! (Of dood voor de wereld) Wij hoeven niemand  over te halen om op mijn lijst geschreven te staan. God zal hen kiezen en zenden! "Zie, zegt de Heere" lees (Hebr. 12:23,25-29) – Ik, Neal, een 
boodschapper van Jezus Christus groet u allen. (Amen) – Einde aanhaling.  (Lees de Rollen 26&27 alstublieft helemaal als u deze hebt. Als u deze niet hebt, vraag er dan naar en we zullen het u toesturen.)      Broeders en Zusters, we zijn nu in de Middernacht Roep (Math, 25:6-7,) Broeder Frisby had in een van de kamers een klok. Een tijdje geleden liet hij mij de klok op 12 uur middernacht zetten. Ik wist toen dat we het Middernachtelijk Uur waren binnen gegaan. Nu is het de tijd om meer  dan ooit tevoren te getuigen. Laat ons tezamen werken terwijl de mensen nog willen luisteren. Vanwege de belangrijkheid van deze brief zullen  we volgende maand met zorg te werk gaan aan de projecten welke onderweg zijn om overeenkomstig de plannen van Broeder Neal Frisby deze  waardevolle bediening te promoten en uit te zenden.          Nieuwe Rol #320, Deel 1 is gereed! – Bro. Frisby liet dit schrijven achter, om er een rol van te maken. Vanwege de lengte is het in twee delen.  Weest er zeker van en schrijf voor uw exemplaar. (Volgende maand hebben we Deel 2 klaar.) Jezus zal u zeker voorspoedig doen zijn en zegenen.  We zullen u in gebed gedenken. De Liefde van Jezus zij met u, Gerald  Frisby
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