Neal Frisby Hoofdsteen Partners

Postbus 71, 8050 AB Hattem

Dierbare Oogst Partner,
DECEMBER 2014
We naderen een nieuwe wereld regering die als de nieuwe wereldorde bekend staat. Het is vlak voor onze ogen een realiteit aan het worden.
Terwijl we de terugkeer van Jezus naderen zijn er een grote hoeveelheid conjuncties, tekenen aan de hemel en vreemde zon en maan
verduisteringen geweest. Er zijn bijkomende verschijnselen op komst waar ik het in de januari brief over zal hebben. Jezus zelf zei dat als we
het einde van het tijdperk zouden naderen er sprake zou zijn van geweldige en ook schrikkelijke tekenen aan de hemel. (Lucas 21:25)
Deze profetieën zullen niet veranderen; er zullen grote tekenen aan de hemelen evenals op de aarde zijn. (Lucas 21:11) – Laat ons de
bibliotheek van Broeder Frisby toestaan dit in een groter perspectief te zetten. Dit is een van de meest verbazingwekkende Kerstbrieven uit de
bibliotheek van Neal Frisby. Vertrouwend dat u een prachtige en vreugdevolle vakantie zult hebben.
"Laten we een aantal feiten over het kindje Jezus en de komende Koning Jezus onthullen! – Bij Zijn eerste komst was er één wereldregering
(Rome). En bij Zijn tweede komst zal de aarde zich tot een één-wereldregering vormen! Bij Zijn eerste verschijning werd er vrede uitgeroepen
en de mensen zullen omstreeks de tijd van Zijn tweede verschijning een valse vrede uitroepen! Maar totdat Hij met Zijn heiligen terugkomt
zal er geen echte vrede zijn!" (Openb. Hfdst. 19)
"Toen hij de eerste keer kwam waren er wijze mannen en ze werden naar Hem toegetrokken! (Matt. 2:1-2) Als Hij als onze Koning terugkeert
zullen er opnieuw 'wijze mannen' tot hem aangetrokken worden; het zullen 'de uitverkorenen' in de opname zijn!" – "Zij waren de wijzen die
naar Zijn terugkeer uitkeken en in Zijn beloften geloofden! Er waren tekenen aan de hemel toen Hij als een baby kwam (we zullen er een uit de
velen opnoemen!) Vers 10. – En we hebben veel tekenen aan de hemel gezien plus dat er vlak voor Zijn verschijning wederom nog veel
meer belangrijke tekenen van boven gegeven zullen worden! – In feite, heeft hij mij geopenbaard dat er een aantal verrassende en
opmerkelijke tekenen voor de boeg liggen!" – Zouden Christenen ook naar tekenen aan de hemel moeten zoeken? Is er goed bewijs dat Jezus
spoedig zal terugkeren? – "Er zijn twee gebeurtenissen van zodanig belang, die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden, dat zij alle andere
overschaduwen! Zijn eerste komst als het kindje Jezus (de Verlosser van hen die geloven), de andere zal binnenkort plaatsvinden, zijn tweede
komst om Zijn uitverkorenen weg te nemen door middel van de opname en aan de ongelovige de Dag des Oordeels op de aarde te onthullen!" –
"Wat een prachtig moment als we Jezus van aangezicht tot aangezicht zullen zien en onze lichamen naar Zijn gelijkenis veranderd
zullen worden! Prijs Hem!" De Bijbel zegt dat de heidenen verbijsterd zullen worden door de tekenen aan de hemel – maar de uitverkorenen
niet, ons vertellen ze dat het tijdperk eindigt! Jezus zei dat de hemel op Zijn wederkomst zou wijzen. (Lucas 21:25) Hij sprak over tekenen aan
de maan; de mens is op de maan geland, dit is slechts een van de vele tekenen die plaatsvinden. Wetenschappers hebben naast de geweldige
verduisteringen alreeds raadselachtige dingen op de zon zien plaatsvinden!" Ze zien ook diep in de hemelen vreemde en geweldige
gebeurtenissen. En ze zien prachtige scheppingen die niet eerder door de mens gekend waren, fonkelend in het heelal als diamanten dansend in
mistige wateren, glinsterende gassen in majestueuze pracht in een groot aantal kleuren, alsof de diepe hemel in zich zelf een regenboog vormt
voorspellende de verlossing van Gods uitverkorenen!" – "Zie, zegt de Heere, herinnert u zich de regenboog na de vloed niet? Want het was
een teken van Mijn belofte. Dus daarom portretteer Ik in de hemelen tekenen die de belofte betonen die ik voor Mijn volk zal vervullen!
– Terwijl de rijke mensen op zoek zijn naar meer schatten te verzamelen, zoek ik om de allergrootste te verzamelen, de eeuwige schat! –
Mijn volk dat bij Mijn naam geroepen is en mij als de Heere Jezus kent! Amen!" – Gen. 1:14 zegt" de hemelen zijn tot tekenen en
seizoenen en ontvouwen openbaringen van God op een manier die de mens niet helemaal kan bevatten, maar ze zijn getuigen van Zijn komst! –
Ze zijn Zijn uitgedrukte wil en doel! De hemelen verkondigen Zijn heerlijkheid, uitsprekende Zijn kennis!" (Lees het voor uzelf, Ps. 19:1-3)
"Vanaf de schepping van de wereld zijn de hemelen gemaakt om het bestaan van de Almachtige en Zijn komende plan der eeuwen te onthullen!"
– "Terwijl we het einde van het tijdperk naderen verklaarde Jezus dus zelf dat er grote en ook schrikkelijk tekenen van de hemelen zouden zijn!"
– "Het geschreven Woord vertelt ons van al deze dingen! Zoals Jezus zei, er zullen schrikkelijke bezienswaardigheden van den hemel
geschieden!" – Ook zullen de krachten der hemelen bewogen worden! (Atomische en ruimte wapens) "Het Oude Testament voorspelde bloed,
vuur en rookzuilen! Dus zien we dat we niet zonder waarschuwingen over Zijn spoedige terugkomst zijn achtergelaten!"
"Toen Jezus in Bethlehem werd geboren gaven verschillende tekenen aan de hemel een getuigenis voort. Ook zijn wij vertrouwd met het
bovennatuurlijke licht dat aan de herders verscheen." "Zoals de herders bij Zijn eerste komst de schittering van Zijn licht en Zijn engelen
zagen, zo zullen wij zelfs nog meer glans en visitatie zien terwijl we zijn wederkomst naderen" De Wijzen zagen en volgden Zijn Ster in
het Oosten. Ze waren wijs omdat ze wisten wie Jezus was, en niets in de lange reis weerhield hen er van tot Hem te komen! Ze werden door
'ware tekenen' geleid en aanvaarden de Verlosser in volle overtuiging en positief geloof! Maar Herodes en de zondige Joden konden niets zien
en vóór de geboorte van Christus gebeurden er overal om hen heen dingen!" – "Hetzelfde vandaag de dag, velen zijn zich niet bewust van wat
God in profetie en hemelse tekenen aan het openbaren is." – "Ander bewijs is dat we crisis na crisis, hongersnoden, aardbevingen, de opkomst
van terrorisme, criminaliteit en geweld te zien krijgen. De hele wereld staat aan het begin van chaos ter voorbereiding van wereld dictatuur! Een
mens leeft nu en zal binnenkort op het juiste moment onthuld worden! Zelfs terwijl de uitverkorenen zich voor de snelle oogst en Opname
verzamelen! Laten we de wonderbaarlijke geboorte van de Almachtige niet vergeten. Eerst als een eenvoudige liefdevolle Christus, daarna als
onze Messias Koning! Isa. 9:6 (5), "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men
noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, de Machtige God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. "Onze Heere en Heiland. (Lucas 2:8-11) Einde citaat.
Deze maand geef ik een speciaal Schrijven uit genaamd “God’s Foreknowledge-His Eternal Realm” en ook een DVD "Amazing Jesus." –
Waarlijk geeft Jezus ons tekenen op een andere manier die ons openbaren dat Zijn terugkeer nabij is! Ik wil u hartelijk danken voor uw
ondersteuning door ons te helpen vele zielen te redden en te bevrijden. Het was een prachtig jaar. Vertrouwend dat u uw best zal doen om in het
komend nieuw jaar te helpen. Ik wens u een prettig kerstfeest en een Geestelijk Nieuwjaar!
Uw Broeder in Christus,

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Celestial Signs Prophesying”
“Jesus Returning Soon”
“Astonishing Events”

Gerald Frisby

Een nieuwe DVD uitgave: “Amazing Jesus!”
Ook beschikbaar: “The Moon”
(€20.00 donatie per stuk)
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