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Dierbare  Oogst  Partner,       In Januari hebben er alreeds vele gebeurtenissen plaatsgevonden. Een belangrijke gebeurtenis is Iran. Er is veel meer aan de gang dan alleen  hetgene  wat  ons  onder  ogen  komt.  We  komen  op  het  moment  waarin  de  Schriften  vervuld  moeten worden.  Het  conflict  met  Iran aangaande hun nucleaire programma en de energie noden van de wereld heeft een alliantie met Iran teweeggebracht. Rusland, China, India,  geheel Azië,  Syrië,  de koningen van het Noorden, Oosten en Zuiden, zij  hebben ingestemd om in ruil  voor olie Iran te beschermen.  Maar 
wellicht is het uitwisselen van de olie in ruil voor de euro valuta een belangrijke gebeurtenis. Ergens in maart zal Iran de 'Iranian Oil  
Exchange' lanceren. Zo zien we een grote aanval op de dollar. Op dit moment wordt alle olie nog in dollars verhandelt. En op dit moment is er een grote energie oorlog gaande. Ieder land is aan het bieden voor rechten om olie te mogen boren. China koopt grote olie maatschappijen en  rechten voor olie reserves op. Zoals men kan zien zal de energie de loop van de geschiedenis veranderen, brengende ons tot aan deze 
Schriftgedeeltes,  Openb. 13:16-17 en Openb. 6:6 tonen grote tekorten aan.  – De wereld heeft  de winden van twist,  zonden van lust, hebzucht en het goddeloos leven voor Gods aangezicht gezaaid. En nu is de tijd om de wervelwind van oordeel te oogsten. Hun toekomstige  financiële huishouding staat op het punt af te brokkelen. Energie zal dit bewerkstelligen, brengende een dollar crisis. Later meer hierover. En nu  een wonderbare aanhaling van Broeder Neal Frisby vanuit Rol 163.
     DE SPOEDIGE TERUGKEER VAN JEZUS – In het uur waarin wij leven zien we het teken van wereldevangelisatie doormiddel van gedrukte publicaties,  TV, satelliet en allerlei soorten telecommunicatie,  etc!  De Heere zei,  "En dit Evangelie van het koninkrijk zal in de gehele 
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen!" (Matth. 24:14)  – En er is nauwelijks een plaats overgebleven die nog niet door het Evangelie bereikt is! De opname kan al over een korte tijd voorwaarts plaatsvinden! Merk op dat Hij  zei: "Dan zal het einde komen," wat betekend dat de weinige plekken die overgebleven zijn gedekt zullen worden door de twee profeten tot de  Joden en de verdrukkings heiligen! (Openb. 7:4, 9-14) En daarbij nog het prediken door de verschillende engelen der Evangelie. (Openb. 14:6-15) – Nu op dit moment verzameld de Heere uit alle tongen en naties voor Zichzelf een speciale groep van 'gelovigen'! Hij heeft bekendgemaakt  dat Zijn Bruid vanuit iedere stam en natie mensen zal bevatten. En wanneer dit volbracht is zal Hij terugkeren, in een ogenblik! – En wij staan op het punt om een snel kort werk hiervan te zien in de toekomst. 
    PROFETIE  – Overal  rondom ons hebben we het teken van de dagen van Noach reeds gezien.  Zoals voorzegd is  de aarde gevuld met goddeloosheid en geweld! De beker van wraak en gruwel loopt over! Naaktheid, drugs, tovenarij en Satan aanbidding heersen nu overal. Te  midden van de naties spelen sommige Hollywood films een rol in dit geheel!... We zien alzo het teken van de dagen van Lot, waarin we de 
grote commerciële activiteit zien! Het bouwen, het kopen en verkopen is in de geschiedenis ongeëvenaard! We zijn getuige van exact dezelfde immorele activiteiten die ten tijde van Sodom bestonden.  Al  deze condities zullen meer dan Sodom verslechteren,  vooral bij  het  binnengaan van de Grote Verdrukking! (Luk. 17:28-29) – We hebben het teken van het uitbotten van de Vijgenboom gezien. – Na bijna 2.000 jaren keerden de Joden naar het Heilige Land terug! – Luk. 21:24, 29-30 geeft een exacte super vervulling van deze profetie! De tijden van de  heidenen zijn vervuld, we zijn in een overgangsperiode! 
     PROFETIE VAN BESCHERMING – Aangezien het tijdperk ten einde loopt zouden deze woorden goed bij de uitverkorenen van God kunnen passen! Ps. 124:6-8, "De Heere zij geloofd, Die ons in hun handen niet heeft overgegeven tot een roof. Onze ziel is ontkomen, als een 
vogel uit de strik van de vogelvangers, de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen! – Onze hulp is in de Naam des Heeren Die hemel en  
aarde gemaakt heeft!" – "En Hij zal zeker met u zijn en dagelijks over u waken als u op Hem vertrouwt! Einde aanhaling.      Onlangs heeft een van onze partners een bezoek overzee gebracht en hij nam een grote hoeveelheid van Broeder Frisby's materiaal met zich mee. Velen van de broeders kwamen tezamen en hadden voor de eerste keer de mogelijkheid om sommige van Broeder Frisby's video's te  bekijken. Voor velen van hen was het werkelijk een grote gebeurtenis om samen te komen en met elkaar de bediening van Broeder Neal Frisby  te delen.  Ze hadden een wonderbare tijd, wetende dat ze door de Heere gekozen waren om van deze kostbare bediening welke was 
gegeven  te  mogen  getuigen,  het  uur  van  de  Regenboog  Engel  werkende  door  Zijn  profeet,  gevende  de  boodschap  aan  de 
Uitverkorenen. Er is een grote zegen op de boodschap van de Regenboog profeet. Al degenen die ermee in contact komen en het geloven zullen  gezegend worden met de beloning der Regenboog profeet, terwijl nog hier op de aarde evenals in de hemel. Mijn gebeden zijn dagelijks met u.     Te wijten aan de stress van de wereld breng ik een nieuwe DVD uit genaamd “Stress Factor.” Het zal u in uw dagelijkse leven echt tot hulp zijn.  Deze maand zenden we aan een ieder die ons schrijft een wonderbare boek genaamd “The Cure for Doubt, Fear and Anxiety.” De oogst dagen  zullen spoedig eindigen, dus laat ons dit jaar beginnen met een goede offer voor de Heere zodat we kunnen doorgaan met het publiceren en het  verzenden van deze evangelie over de wereld. Jezus zal u voorspoedigen en zegenen. Zendt uw gebeds verzoeken.                       Uw Broeder in Christus,Gerald Frisby
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