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Dierbare Oogst Partner,Deze generatie, ziet de meest ongeëvenaarde tekenen van de tijd. Profetie is overal rondom ons. Math. 24 : 7 - 8, '' Want het ene volk zal 
tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en 
aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. ''   Aan deze bedeling van genade komt een einde. De wereld die wij kennen is aan het veranderen; en wordt voor een nieuw systeem klaar gemaakt, en zal compleet door een digitaal tijdperk  gecontroleerd gaan worden. - Kortgeleden hebben we ongewoon weer gehad, een super koufront bestreek delen van ons land, vloedgolven in andere streken en aardbevingen van grote afmetingen. Naast dit alles, gaan we een apocalyptische financiële crisis binnen. Griekenland, Portugal, Spanje, Italië en Ierland laten financiële moeilijkheden zien, of zijn dichtbij faillissement. In deze tegenwoordige tijd zijn zij een plan aan het ontwikkelen, om hun invrijheidstelling te bewerken. Maar zelfs meer wankelende verhoudingen in verschillende Staten van Amerika, zoals Californië, Ohio,  Illinois, Florida, Pennsylvania en verscheidene andere staten, die moeilijk ontwikkelen met een schuld last, en begroting  die niet voldaan kan worden. Zij bekorten op de dienstverlening, en proberen belastingen te verhogen. Ook Washington is nu in schuld tot bijna $ 134 triljoen, een bedrag van meer  dan $ 400.000 voor iedere man, vrouw en kind in de U.S.A! Zo kunnen we zien dat dit enorme probleem, en de manier van leven zoals we het 
gekend hebben, zal gaan veranderen. Men kan niet ontkennen dat we naar een-wereld regering op weg zijn. De economische instorting zal 
dit brengen. Dit is nu heel zichtbaar. Er is geen terugkeer mogelijk. Zoals een man heeft gezegd, het oude systeem is voorbij herstel. Nu zal Broeder Frisby door profetie, dit in een groter perspectief plaatsen. En nu een aanhaling van Neal Frisby.'' Wereldwijde gebeurtenissen, met crises van immense hevigheid van verscheiden grootte die er staan te gebeuren ! -  Deze natie zal ook als het tijdperk eindigt, bij ontzagwekkende gebeurtenissen betrokken raken. Subtiele veranderingen zijn ondergronds aan het werk.''  '' De feiten zijn, dat we crisis na crisis voor ons zien, schaarste teistert de natie, aardbevingen, stormen, economische beroering, immorele verdorvenheid, misdaad, geweld met dodelijke destructieve atoom wapens, openbaren aan ons, dat het uur later is, dan dat men denkt ! Serieuze gedachten gebaseerd op 
bewijskrachtige tekenen en feiten duiden aan dat het tijdperk vroeger dan later zal eindigen. In feite kan de opname eerder plaatsvinden 
dan de mensen denken !'' - '' Spoedig zal er een super redenaar verschijnen ( anti-Christ ) charmant, die de massa naar een totale ondergang zal  brengen!  De Schriften onderwijzen beslist, dat als het tijdperk gaat eindigen, er een super misleider zal verrijzen !  Een man met enorme duivelse en  sinistere  macht,  een  fascinerende  persoon,  die  zichzelf  voor  God  wil  uitgeven,  maar  die  juist  het  tegenovergestelde  is,  en  Satans  opperste meesterstuk, de ( man van zonde )  ( 2 Thess. 2 : 3 - 4 ), de zoon van hel en verderf !''  – '' Eens in macht, zal hij het grootste bewind van terreur en  bloedbad van de hele geschiedenis openen ! Maar eerst zal hij onopgemerkt gelijk een lam komen, later zal zijn persoonlijkheid veranderen. ( Openb.  13 : 3 - 5;   Openb. 17 : 8 - 11 )  Als eerste krijgt hij macht door misleiding, met het element van mysterie dat rondom hem is !  Verschillende 
tekenen geven aanwijzing, dat dit spoedig zal gebeuren !''  -  De anti-Christ en valse profeet zijn hier nu op de aarde, en wachten alleen hun 
tijd af,  om zich te openbaren !''   (  Openb. 13 : 4  -   Dan. 8 :  23 )  -   ''  De valse profeet ( hoofd van de cults en valse wereldsgezinde  
Protestanten )  zal een beeld voor de anti-Christ maken (beest )  Openb. 13 : 11 - 15.  Waakt, de tijd wordt steeds korter!''  ''  Laat  ons  nu,  de  gebeurtenissen  in  Bijbelse  volgorde  nemen,  die  als  het  tijdperk  eindigt,  de  opeenvolgende  gebeurtenissen  zullen ontvouwen ! Het volgende een waar woord; geloof, een machtige uitstorting voor de uitverkorenen, de onvervalste bruid voor de opnamen gereed makende. In vereniging met dit, een groot wegvallen van de ware dingen voor de imitatie, Paulus zei, dat dit zou gebeuren ! - ( 2 Thess. 2 : 3 )  Mensen zullen de ware leer niet verdragen !''  -  '' Wanneer de laatste 7 - jaar periode begint, zal de Opnamen gedurende of, op het einde van de eerste 
42 maanden plaatsvinden !''  ( Math. 25 : 6,   Openb. 4 : 1 - 3 ) (  Voorbeeld )  ( Openb. 8 : 1 )  Dan zal de tevoren op een lam-gelijkende anti-Christ, nu in een totale duivelse beest macht geopenbaard worden, en hij blijft voor 42 maanden doorgaan zoals de Grote Verdrukking  ( Openb. 8 : 2  -13 ) het begint dan in volle gang te komen ( Openb. 13 : 5 - 6,  18 ), en met het uitgeven van het merkteken !  En als de Verdrukking zal eindigen, zal Armageddon op de wereld exploderen !''   -   Dit gebeurd in vereniging met de Grote Dag van de Heere,  als  de laatste oordeels plagen worden uitgestort !'' ( Openb. hoofdstuk. 16 ) -  '' Na al deze dingen de volgende gebeurtenissen; het begin van de Millennium regering !''  ( Openb. 20 : 5 - 6 ) '' En dan na het Millennium ( de verzen 7 -10 ) het oordeel voor De Grote Witte Troon. ''  ( Openb. 20 : 11 - 15 ) - '' Dan na het Oordeel voor de Witte Troon, openbaart God een nieuwe hemel en nieuwe aarde voor Zijn mensen !''  ( Openb. 21 : 1 - 5 )  '' Dan is alles voorbij, en we zullen voor altijd met  de  Heere zijn,  doende Zijn  welbehagen en Zijn  hemels  werk,  dat  Hij  voor ons ontworpen heeft  !''   ''  Dit  is  een goede opsomming van  de 
gebeurtenissen, die in God's goddelijke voorzienigheid op de vastgestelde tijd zullen komen !  Amen, Wees gereed !''  Einde aanhaling. - Waarlijk is de tijd aan het aflopen, en de gebeurtenissen gaan snel, en dit Schriftgedeelte komt in mijn gedachten, Openb. 22 : 12,  '' Zie, Ik kom spoedig !''  We moeten ons inspannen, om deze boodschap zo spoedig mogelijk uit te geven.Deze maand wil ik een Speciaal  Schrijven  genoemd '' Wereld Ontwikkeling  -  Profetie ''  publiceren, en evenzeer een DVD genoemd '' Geloof  is  het  antwoord  !''   -   Voor  onze  buitenlandse  partners,  hebben  we  zojuist,  een  Nederlands  boek voor  publicatie  beëindigd.  Wat  een wonderbaar gevoel om te weten, dat u en ik, een andere grote gebeurtenis in Broeder Frisby's bediening tot stand hebben gebracht ! Het is met grote vreugde en dankbaarheid door onze buitenlandse partners ontvangen. Zij waarderen al onze inspanningen. Waarlijk zal de Heere allen zegenen die met hun gebeden en ondersteuning achter de bediening hebben gestaan. Herinner Broeder Frisby's bediening in uw gebeden. Mag de Heere een ieder van u zegenen. Uw Broeder in Christus,Gerald  Frisby  

                   www.NealFrisby.nl                                                                                                                     Neal Frisby Hoofdsteen Partners © – zendbrief maart-2010

1. Neal Frisby Hoofdsteen Partners                                      

http://Www.nealfrisby.nl/

