
November 2008

Dierbare  Oogst  Partner,In deze maandelijkse brief gaan we sommige hele belangrijke gebeurtenissen in de levens van de Uitverkorenen ontdekken. Dit zijn er maar een paar maar ze zijn heel belangrijk. Laat ons eerst een basis leggen.  Sinds het begin van de tijd, heeft onze Heere met elk en ieder tijdperk in 
de Bijbel gewandeld begeleidende Zijn mensen en profeten, altijd zorg dragende en hen leidende in de richting van de waarheid. ( Joh. 16 : 
13 )  Hij is altijd dichtbij een ieder persoonlijk. We naderen het uur waarin de wereld zijn grootste verandering zal ondergaan. Gewoon een kleine aanhaling om u te laten weten dat, wat de overheden op wereld-wijde basis ook proberen te doen, zij de grote gebeurtenis welke de anti-Christ te  voorschijn zal brengen alleen maar langer laten duren. De moeilijkheden zijn niet alleen in de U.S.A. maar ook in Europa en andere delen van 
de wereld.  Er is een gerucht dat Europa aan het praten is om de Bretton Woods daad terug te brengen.  Deze gebeurtenis zal goud geheel of gedeeltelijk als hun betaalmiddel aanstellen. Dat zal maken dat de U.S.A. het zelfde type systeem zal herstellen makende een beeld naar dit nieuwe systeem. Goud heeft een nummer en dat is 999. Al deze gebeurtenissen zullen tot een dramatisch einde leiden. Overal om ons heen zien we Gods  tekenen om de mensen te waarschuwen dat de eeuw aan het eindigen is. De wereld gebeurtenis die in de niet zoverre toekomst zal opdoemen, 
is Armageddon. In iedere richting op de aarde zien we profetische vervulling! We bereiken het keerpunt in de wereld aangelegenheden. Het anti-
Christ systeem is nu zelfs met subtiele plannen bezig, en zich aan het voorbereiden om veranderingen te brengen. Ook aan de andere kant gaan we een keerpunt voor de Uitverkorenen binnen! De Heere is werkende om nieuwen binnen te brengen uit de oogst. Hij zal een verfrissende zalving geven om ons voor de opname toe te bereiden. We gaan door de profetische bocht en Jezus komt zeer spoedig! -  Om deze brief te vervolgen gaan we verder met een aanhaling van Neal Frisby.   " Het is wonderbaar om te weten dat De Heere u van tevoren kende en het uur dat u zou gaan werken met deze bediening door te helpen! In 
feite gaf Paulus ons een waardevol inzicht betreffende God's voorkennis, samen met nog vele andere Bijbel schrijvers ! Waarin we weten 
dat de Joden de Hoofdsteen hebben verworpen maar de Bruid heeft het als haar Hoofdschap ontvangen ! "   -  Rom. 9 : 32-33, " Want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots ! "  Gelijk geschreven is,  " Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een Rots der ergernis! En een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet " beschaamd worden ! " -  " Het is een wonderbaar mysterie om te weten dat God een zaad voorbestemd heeft, dat Hij op het einde zal bezoeken. " -  " Ja, de wereld en de lauw-warmen kerken zullen zich aan de ware uitverkorenen ergeren! Maar zij hebben den steen des aanstoots, de goddelijke liefdes steen der eeuwen bewegende met hen! "  Rom. 9 : 11 openbaart,  " opdat het voornemen God's,  dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende! " -  Efez. 1 : 4-5,  " Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de  grondlegging der wereld! " -  " In 1 Petr. 2 : 8-9, openbaart de uitverkorenen door de Steen des Aanstoots gekozen, en zijn als een bijzonder 
Koninklijk volk geroepen ! " -  Rom. 11-5, " De Heere heeft altijd een overblijfsel overeenkomstig Zijn verkiezende genade! " -  In Rom. 10 : 15, " Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen! " Zij die werken en helpen in deze bediening en De Heere liefhebben en dit Schriftgedeelte vervullen, en van tevoren gekend zijn in Rom. 8:29, " Hij kende van tevoren en heeft voorbeschikt!"  " Het is goed om te weten dat God een plan met een ieder van ons heeft, en we zullen onder Zijn vleugelen van Goddelijke voorzienigheid schuilen! Hij heeft een plaats voor een ieder in de eeuwigheid gereed gemaakt! Jezus houdt van u, en is op het moment dat u dit leest heel dichtbij u ! "  En voor de Uitverkorenen zijn hier sommige beloftes om voor de dagen die voor u liggen te herinneren !  1 Kon. 17 : 14, "  Want zo zegt De 
Heere, het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken. " -  " Met andere woorden, Hij zal voorzien ! - Zijn zegeningen zullen over u komen! "  ( Deut. 28 : 2 ) -  " Want De Heere heeft plezier in de voorspoed van Zijn knecht ( knechten ) Ps. 35 : 27 -  " In zijn huis zal have en rijkdom wezen! ( Ps. 112:1-3 )  Geeft, en u zal gegeven worden !  (  Luk. 6 : 38 )  -  En beproef Mij nu daarin, zegt De Heere der  Heirscharen ! " ( Mal. 3 : 10 ) -  " De Heere zal u opendoen Zijn goeden schat ! "  ( Deut. 28 : 12 ) -  " De Heere zal de zegen gebieden ! "  ( Deut.28 : 8 ) - 
" Die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen ! " ( Deut. 8 : 18 )  " Het maakt niet uit wat voor moeilijke tijden u hebt, u zult succes hebben 
! ( Joz. 1 ; 8 )  -  Geeft en gij zult een schat hebben in de hemel! ( Math. 19 : 21 )  En De Heere zal u doen overvloeien aan goeds! " ( Deut. 28 : 11 ) Wees positief !  Herinner deze waarheden! Einde aanhaling.  Deze maand vraag ik u om u uiterste best te doen om ons met al onze geplande projecten te helpen waaronder ook het verzenden van materiaal aan onze nieuwe partners. U zult deel hebben in het wonderlijke uitgeven van Broeder Frisby's zorgvuldige Evangelie boodschap. Ik wil een ieder van u bedanken voor uw gebeden en ondersteuning. Mogen God u in de dagen die voor ons liggen zegenen en behouden.                                                           Uw Broeder in ChristusGerald  Frisby
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