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Dierbare Oogst Partner,
De apocalyptische toekomst is gekomen. De voornaamste gebeurtenissen die te gebeuren staan zijn al vele malen in de boodschap van
het evangelie verteld. Er is een gerucht uitgekomen dat er een soort van nieuwe wereldorde aankondiging zal zijn evenals een compleet
nieuw economisch banksysteem en een nieuwe wereld munt. – Ik zou graag een beetje willen vertellen over ons nieuwe boek "Prophecy
– Revelation Numbers," alles over het boek Openbaring. Niets zou belangrijker kunnen zijn dan een kopie van dit nieuwe boek te
bezitten. Broeder Frisby sprak eens met me over een passage die hij in 1985 schreef, "Er zullen niet eerder vertoonde gebeurtenissen
optreden. Er zullen onthutsende en ongelooflijke gebeurtenissen ruchtbaar worden, de voornaamste fundamenten van de
samenleving zullen geschud worden! En blijkbaar zal het verergeren en naar de apocalyptische gebeurtenissen aller tijden leiden!
Het boek Openbaring zal in een vurige profetie letterlijk tot leven komen!" – En nu het volgende, een citaat uit de bibliotheek van
Neal Frisby.
"We leven in een uur van de werkelijke vorming of het herstel van de beest macht vanuit het verleden tot in het heden!" In Openbaring
13:1, "zag Johannes een beest uit de zee opkomen met 7 koppen en 10 horens met 10 kronen. Dit toont 6 verleden koninkrijken en één
aanwezige koninkrijk dat gevormd is (het 7e anti-christ hoofd) en het nieuwe element van de 10 gekroonde horens hebben betrekking op
10 koningen die aan het einde tot het anti-christ systeem waren toegetreden! Dit toont de herziene koninkrijken van West- en Oost-Europa,
ook Rusland is bij deze formatie inbegrepen.'' In vers 2 geeft het de symbolen van sommige van deze verschillende rijken." – En de draak
(satan) gaf hem zijn macht en zette hem in zijn positie! – "In vers 3, was een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn
dodelijke wond werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest! Vaak heeft profetie een samengestelde betekenis.
Het kan als een geestelijke verwonding uit het verleden worden beschouwd, maar "zonder twijfel" is het een fysieke verwonding die in
onze tijd zal plaatsvinden! (tijdperk!)" Het is het 7e hoofd dat gewond is, zodat het voor het ''8e hoofd'' in zijn definitieve vorm plaats kan
maken, het beest (Openb. 17:10-11), maar het is nog steeds uit het 7e hoofd! Blijkbaar is hij gewond en komt hij opnieuw in de "laatste
walgelijke vorm" op, want vers 5 onthult dat hem na deze onthulling "slechts 42 maanden" worden gegeven om door te gaan, het is zeker
in de tegenwoordige tijd! – "Het toont dat deze verandering 'te midden' van zijn 7 jarige periode begint! Het is dan dat zijn echte felle
duivelse identiteit is ontmaskerd, en hij begint zijn woeste bewind in de laatste 3 ½ jaar! De bruid is dan alreeds opgenomen!
(Openb. 12:5) Zijn haat is nu tegen de Verdrukking heiligen en joden, vers 17." – "Zoals u het zich zult herinneren zal het gaan als in het
klassieke verhaal, hij (de anti-christ) zal op komen als Dr. Jekyll, zacht gezegd als "de weldoener en vredestichter", en uit gaan als Mr.
Hyde, een 'kwade vernietiger!" Hoewel hij dezelfde persoon is zal er een wijziging in zijn persoonlijkheid optreden na de verwonding en
de beest geest uit de put komt bij hem binnen!" (Openb. 17:8)
"Ook openbaart Openbaring 13:11, dat er een ander beest uit de aarde opkomt met 2 horens als een lam en hij sprak als een draak! Dit
zijn al de rijke valse hoer religies, de dode protestantse federatie, Laodiceaanse geest, enz. "Openbaring 3:14-18, "Deelgenomen
aan de Kerk en Staat macht! Vers 12 onthult dat hij de zelfde macht heeft als het eerste beest, waardoor hij teweegbrengt dat de wereld
het eerste beest zal aanbidden wiens dodelijke wond genezen was! De twee beesten zullen samen de macht hebben dat geen mens kan
werken, kopen of verkopen zonder een merkteken te bezitten. Ze hebben een absolute controle over de commercie en wereldhandel"
"Sommige van de controles die we vandaag de dag zien zijn een voorbode van een soort van strenge maatregelen in de toekomst! Het
anti-christ systeem zal de controle hebben over het water, voedsel en transport. Natuurlijk zullen al deze controles tot een voorgenomen
val leiden, een complete controle door de overheid over de wereldeconomie en het verlies van alle economische en politieke vrijheid! Het
bovenstaande geeft slechts een deel weer, hij zal ook andere schema's gebruiken!" – "Alreeds heeft dit komend systeem de tijden,
vakantie seizoenen en wetten veranderd, net zoals Daniel het in Dan. 7:25 gezegd had!" Ook toont het in Openbaring 18:3, 12-15,
wat voor een grote commerciële handel het anti-christ systeem (het eerste beest) in staat is om voort te brengen! Dit is de Romeinse prins
en het Babylon systeem met wereld controle, aanbidding en dominantie!" "De man stijf van aangezicht is in staat om welvaart te brengen!
(Dan. 8:25) – "Het is heel goed mogelijk dat het zo zal gebeuren. Vanuit wat op wereldwijde depressie lijkt zal plotseling door het antichrist systeem welvaart komen. Maar binnenkort zal dit gepaard gaan met een nummer of merkteken. Hij zal de man van het uur worden
genoemd!" – "De uitverkorenen zullen mogelijk een glimp van zijn voorbereiding te zien krijgen voordat de onmenselijke
verandering tot in de definitieve beest vorm optreedt!" Einde citaat. – In mijn vorige brieven heb ik vele gebeurtenissen bijgehouden
over Israël en het grote komende vredesakkoord en de mensen die er bij betrokken zijn. De wereldwijde gebeurtenissen veranderen zo snel
dat er naar mijn mening tussen nu en de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen vele wereldwijde tragedies zullen optreden met
betrekking tot het weer en de intense vulkanische activiteit evenals grote aardbevingen en de meest verwoestende droogten. Het teken is
zeker aan de wand!
Deze maand geef ik een Speciale Brief uit genaamd "Prosperity And God’s Will For You" alsmede een DVD, "Prophetic Numbers."
Deze speciale brief zal zeker uw kennis vergroten over hoe voorspoed te hebben. Er is geen betere tijd om aan de Heere te geven om deze
belangrijke boodschap te publiceren! En ik wil u persoonlijk bedanken voor de geweldige reactie die u vorige maand gaf naar aanleiding
van de publicatie van het nieuwe boek, alsook voor de samenkomst die nu in het buitenland aan de gang is. Gods zegeningen zullen in
alles wat u doet met u zijn en Zijn leiding en Zijn wijsheid zullen u behoeden.
Uw Broeder in Christus,

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Prophet in Eclipse”
“The Man of Sin”
“The Approaching Tribulation”
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Gerald Frisby

Een Nieuwe DVD uitgave: “Prophetic Numbers”
Ook beschikbaar: “Signed, Sealed and Delivered”
($20.00 donatie per stuk)
Postbus 71
8050 AB Hattem
Tel: +31644752537

