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Dierbare Oogst Partner,

Dit zal een tweedelige Rolbrief zijn. Afgelopen maand moest ik wat belangrijke informatie achterwege laten. En nu de citaat van  
Neal  Frisby:  "De  wereld  leeft  in  angstaanjagende  en  gevaarlijke  tijden.  U  zou  kunnen  zeggen,  zulke  aarde  schokkende 
gebeurtenissen zodat de mensen het hart zal bezwijken; en dit was ook vlak voor Jezus terugkeer voorspeld om vervuld te 
worden! – Op deze tijd zouden de krachten der hemelen bewogen worden (atoomproef, enz.)" – Luke 21:26 – Vers 25 "toonde een  
wereldwijde nood, ernstige problemen, onrust en angst op de aarde, benauwdheid met twijfelmoedigheid!" – "De Bijbel verklaarde  
dat er een tijd van vertraging zou zijn, een lichte aarzeling! (Matteüs 25:5). – Maar degenen die echt van Jezus hielden zouden ten  
tijde van de middernachtelijke roep nog steeds aan het waken zijn! – Na deze aarzeling zouden gebeurtenissen snel plaatsvinden!" –  
En nu Deel Een: 

“Als we de Schriften nagaan zien we de vragen allemaal op hun plaats vallen en een compleet beeld vormen! Veel mensen vragen  
zich af wanneer het einde van al deze dingen en het einde van het tijdperk zal zijn!” – “De discipelen vroegen Jezus deze zelfde  
vragen! Hij verklaart in Matth. hfdst. 24 en Luk. hfdst. 21, een inleidende boodschap, met betrekking tot de gebeurtenissen! Hij zei 
dat het teken van wereldevangelisatie een belangrijke gebeurtenis was!” – Matth. 24:14, En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de 
gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen (wat het einde van het tijdperk  
betekent)! En dit Evangelie betekent de volle kracht, de soort die Hij predikte! ... Vandaag de dag is doormiddel van de radio,  
publicaties  en  satelliet-tv  veel  van  de  wereld  reeds bereikt!  ...  En  de  rest  kan  met  moderne  technologie  binnen  een zeer  kort  
tijdsbestek bereikt  worden! ...  De opname vindt vóór de uiteindelijke getuigenis plaats! Want u moet niet vergeten dat de twee  
profeten daarna 42 maanden lang zullen prediken, als een getuigenis tot de Hebreeën en enz.!” (Openb. 11:3) – En aan het eind van  
de Verdrukking wanneer ze hen doden, zal de Heere hen doen herleven en zullen ze weer op hun benen staan! ... En de enige manier  
waarop de hele wereld dit zal zien gebeuren is doormiddel van wereldwijde TV (Vers 9-11) – Dus kan iedereen zien dat de tijd kort  
is!” – “Andere mensen stellen de vraag: wanneer zal de antichrist verschijnen, en de tekenen van Zijn komst?” 

DE WERELDLEIDER  – De Schriften geven aan dat we die tijdzone nu betreden! – Dan. 8:23,  “Doch op het laatste huns 
koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht, en raadselen 
verstaande!” – “Wanneer de ongerechtigheid zijn volheid heeft  bereikt,  en we weten in één oogopslag dat  dit  nu zijn finaliteit  
benadert! Dan zal er ineens een man van no-nonsense- en bevelvoerende kracht opstaan! ... Hij zal het serieus menen! ... Het zegt dat  
hij ‘raadselen verstaat’ – dingen die voor de mens verborgen zijn – hij is brutaal en bedreven in bedrog! Het volgende vers zegt 
dat hij met satanische macht gevuld zal worden! En hij zal het heilige volk vernietigen, dit betekent, het oude volk, de Joden! In 
het volgende vers ziet hij er uit als een genie als het om welvaart gaat, zijn aanraking is als magie! Hij begrijpt de wetenschap en is  
een commerciële tovenaar!” – “Hij haalt de mensheid uit de afgronden van wanhoop met betrekking tot de economie en wereld  
omstandigheden! ... En doormiddel van vrede zal hij een veelheid aan heidenen vernietigen! Temidden van zijn regering zal hij ‘s  
werelds grootste redenaar worden! (Dan. 7:20-25) – Hij zal aanvankelijk in stilheid het koninkrijk binnekomen, hij zal vol zijn van  
propaganda.” (Dan. 11:21) – “Volgens Paulus schrijven is alle wetteloosheid, terrorisme en criminaliteit die we vandaag de dag zien 
slechts een voorbode van Zijn spoedige verschijning! Natuurlijk belooft hij de mensheid doormiddel van dictatuur te verlossen van 
oorlog, honger en etc.!”

VERVOLG  — “Ik geloof dat deze wereld leider nu op dit moment leeft en ondergronds werkzaam is en op de gestelde tijd  
geopenbaard zal worden!” – “Matth. 24:3, Jezus discipelen zeiden; Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? ... En Hij ging verder  
door hun vele futuristische geheimen te onthullen! In Vers 15, sprak hij over de gruwel der verwoesting! Hij zei; wanneer gij het zult  
zien staan ‘waar het niet behoort’ laat hem die het leest, het opmerken! Het was een afgodsbeeld van het beest in de Joodse Tempel!  
Maar deze gebeurtenis vindt pas 42 maanden nadat de wereldleider aan de macht komt plaats!” – “Hij  zal  gebruik maken van 
wereldwijde televisie om de massa te misleiden, hij zal alle naties gebieden om Hem te aanbidden en dit kan alleen maar gedaan 
worden doormiddel van zijn beeld op een TV toestel! Hoewel ze zijn beeld ook zullen aanbidden doormiddel van afgodsbeelden van 
hem!” – “De Bijbel openbaart 4 manieren waarop de mensen door het beest in de val gelokt zullen worden! Zijn beeld, merkteken, 
naam, getal of het getal van zijn naam!” (Openb. 14:11 – Openb. 15:2)

"Dit is onze uur van zelfonderzoek en voorbereiding van opname geloof. We gaan een nieuwe dimensie kracht binnen, een snel  
kort werk.  Jezus komt voor Zijn oogst arbeiders! – En die gereed waren, gingen met hem in, en de deur werd gesloten! 
"(Matth. 25:10)" Hij zal ons lichaam tot in een verheerlijkt lichaam veranderen! (Fil. 3:21) Wij zullen als Jezus zijn, en Hem 
zien gelijk Hij is" (I Joh. 3:2) Einde citaat. Volgende maand zullen we deze belangrijke rolbrief in deel twee voortzetten. 

Deze maand geef ik een speciale Schrijven uit genaamd "The Night Vision" en ook de DVD, "Twilight Visions" – Ook moet ik u 
vragen om te bidden voor mijn kracht, evenals uw beste hulp om deze boodschap te blijven publiceren en het op de website geladen 
te krijgen. Gij zult voorspoedig zijn en succes hebben! (Jozua 1:8). – Als geeft om de oogst binnen te brengen zal de HEERE een  
zegen over u gebieden! (Deut 28:8.)

Uw Broeder in Christus, 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie  Een Nieuwe DVD uitgave: “Twilight Visions”                                  
“World Attention!”     Ook beschikbaar: “The Spectacular”                               
“Catastrophes – Plus Faith”           ($20.00 donatie per stuk)        
“Deliverance                                                                                            Postbus 71

                                                                                                 8050 AB Hattem

ww w.N ea lF r i s by.n l     Tel: +31644752537

  Neal Frisby Hoofdsteen Partners  ©                                                                                                         MEI 2015

http://www.NealFrisby.nl/

