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Dierbare Oogst Partner,

In deze brief gaan we het over een aantal  komende gebeurtenissen hebben. Mensen worden elke dag steeds meer en meer bewust van de 
financiële  problemen  evenals  dat  het  weer  dit  jaar  extreem  is.  Naarmate  we  april  binnengaan,  zullen  we  op  15  april  een  totale 
maansverduistering te zien krijgen evenals de datum '23 april' als een van de meest prachtige grote kwadraten (grand squares) in de  
hemelen. Tegelijkertijd zullen vier planeten tegenover elkaar staan. Terugkijkend naar maart, kwamen er tussen de aarde en de maan twee 
asteroïden wel tot 217.000 mijl dicht bij elkaar! Laten we nu tot de aarde terugkeren. Rusland is Oekraïne binnengegaan om de geschillen af te  
wikkelen, met betrekking tot welke richting het land opgaat. Sommigen zeggen dat ze een deel van het land op zullen splitsen. – Nu heb ik hier een  
prachtige brief uit de bibliotheek van broeder Neal Frisby. 

Een Profetische Woord, Dat Zeer Vast Is – "In dit schrijven zullen we enkele Schriftgedeelten printen betreffende profetieën die steeds meer 
tot vervulling zullen komen naarmate het tijdperk begint te culmineren!" – "Toen God Noach aangaande komende dingen waarschuwde, bereide  
Noach bevreesd geworden zijnde zichzelf en zijn gezin voor op hetgeen in het verschiet lag! In dit uur zou de echte gemeente van God evenzo  
moeten doen! We naderen de zonsondergang, dit  is  zeker wel de laatste schemering van de tijd!"  – II  Petrus 1:19 .  .  .  En wij hebben het 
profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag  
aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. – "Het profetische licht zal degenen die van het ware geloof zijn overschaduwen; en Hij zal Zijn 
nabijheid openbaren en hen leiden!"

"Dit is geen uur om te slapen want de geest openbaart vitale en belangrijke dingen!" – Openbaring 3:22 . . . Die oren heeft, die hore, wat de 
Geest tot de Gemeenten zegt.

II Tim. 4:3-4 . . . Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor,  zullen zij 
zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. – 
"Aan het einde van het tijdperk zullen de kerken werkelijk mensen inhuren om juist het tegenovergestelde van het Woord van God te prediken  
leidende hen in fabels en misleiding!" – II Tim. 3:13 . . . Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende  
verleid. – "We zien dit Schriftgedeelte in de valse systemen dagelijks in vervulling gaan!" "Dit Schriftgedeelte vervult zich overal om ons heen en  
binnenkort zal het zelfs nog meer toenemen!" – Math. 24:24 . . . Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen  
en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. – "We leven in de dagen van de moderne  
kerken van Babylon!" – Openb. 17:5 . . .  En op haar voorhoofd was een naam geschreven,  namelijk  VERBORGENHEID; HET GROTE 
BABYLON, DE MOEDER DER HOERERIJEN EN DER GRUWELEN DER AARDE. – "Merk op dat het in vers 4 spreekt aangaande 
weelde in haar hand! Vers 5 spreekt van een geschreven merkteken op haar voorhoofd! En dit is juist precies wat deze valse kerken te wachten staat;  
het merkteken van het beest! (Openb. 13:16) Een merkteken in hun rechterhand of in hun voorhoofden! Een merk code van de ondergang!" – "De  
anti-Christ en de valse profeet zullen uit de valse religie opkomen en de argeloze en de wereld misleiden! Want een valstrik is alreeds gezet!"

De Vorm van Komende Dingen – "Dit script luidt het alarm; o aarde wordt wakker; er wordt een strik gezet, en slechts enkelen kunnen de 
tekenen zien! De tijd betreedt een knooppunt, het tijdperk loopt ten einde! Er is een beslissing genomen, en ondergronds plannen mensen een nieuw  
economisch, religieus en politiek systeem! Een stel internationale mensen kunnen nu een economische crisis veroorzaken, en ze hebben de macht  
terug te brengen hetgeen ze welvaart noemen! Op een gegeven moment zullen we een totaal nieuwe verandering en systeem te zien krijgen! Alle  
valuta zal uiteindelijk waardeloos worden! De inflatie is één reden dat een nieuw systeem op het juiste moment tot de voorgrond zal opkomen! Dan 
zal het merkteken volgen, gekoppeld zijnde aan het drieweg systeem zoal hierboven vermeld, als een wereldwijd beest samengevoegd! Bel heeft de 
volken verslonden zegt de Heere! En ik zal het Baal (Babylon) laten uitbraken – uit de bek van de draak, het beest en de valse profeet! – Want 
zij zullen tegen de Almachtige strijden, maar ze zullen als rook in de wind verbranden en verdwijnen!" (Openb. 16:13-14) 

Vervolg – Het Internationale Vooruitzicht – "De Scripts hebben het bovenstaande lang geleden voorspeld en hetgeen u gaat lezen is uit Het  
Spotlight  Magazine."  Citaat:  "Wat  de  gevestigde  pers  u  niet  verteld  heeft  is  dat  de  nieuwe  –  opkomende  Europese  superstaat  gewoon  de
opmaat is voor een lang geplande "Wereld Regering" – een gecentraliseerde regering waar de Verenigde Staten en de rest van de landen ter wereld  
uiteindelijk ondergeschikt aan zullen worden! De pers is rumoerig geweest met nieuws over de economische fusie van de vrije naties van Europa tot  
in één grote "Superstaat", waarin alle nationale grenzen zullen worden ontbonden en paspoorten afgeschaft! – Ze zeggen dat de Bilderbergers een 
geheime groep van machtige financiers en rijke zakelijke vooraanstaanden zijn. Ze plannen het economische en politieke beleid van de 
wereld! In de toekomst zullen zij in staat zijn om de verkiezingen te bepalen en hebben geheime plannen om de Grondwet te ontwortelen en te  
veranderen! Ze noemen het een grote operatie om een sociale en structurele verandering voor de Verenigde Staten teweeg te brengen! – Dit alles zal  
tot een religieus wereldsysteem aangesloten zijn! – De toekomst is nu en gaat vooruit" (Openb. hfdst. 17 & 18.) "Wordt Wakker Amerika! – De 
wereld is te ver gegaan om terug te keren! Wordt wakker zegt de Heere, de nacht komt binnenkort!"  – "En de Blinkende Morgenster van 
profetie (Openb. 22:16) zal leiden en alles wat Hij heeft gesproken vervullen!" – "Vers 17 onthult dat de geest en de bruid nu de laatste oproep van  
de oogst doen! En we weten dat het zeer binnenkort is!" Lees de verzen 20-21 . . . Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. 
Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Einde citaat. – "Moeten we nu nog meer zeggen dan 
zoals de Bijbel het zegt, Waakt en bidt!" 

Deze maand hebben we een heel bijzonder boek genaamd "The Gathering Storm", evenals een prachtige DVD genaamd "The Resurrection." – 
Wat een geweldige tijd om te bidden en Gods oogst werk te ondersteunen. Ik zal voor u en uw gezin blijven bidden. Moge Zijn zegeningen met u 
zijn.

Uw Broeder in Christus, 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie     Een Nieuwe DVD uitgave: “The Resurrection”                                  
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