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Dierbare Oogst Partner,
Grote en machtige krachtige gebeurtenissen staan op het punt om deze wereld in een nieuw systeem te voeren. De data in deze
brief zijn zo nauwkeurig mogelijk gegeven, op basis van de informatie die ik heb verkregen. – Het echte begin van Amerika – De eerste
charter van Virgina was in 1606 en in 1607 vormden zij de Jamestown Kolonie. Op 16 september 1620 zette het schip de Mayflower
koers naar Amerika en kwam op 21 december 1620, de eerste dag van de winter, aan bij Plymouth Rock veroorzakende veel
ernstige ontberingen. Het eerste jaar was verwoestend voor de kolonisten, met slechts 32 kolonisten die de winter overleefden.
Oorspronkelijk waren er 102 passagiers, inclusief 41 christenen die op zoek waren naar een nieuw leven met godsdienstvrijheid.
Nadat er het volgend jaar een bevoorradingsschip kwam hadden ze extra voorzieningen, maar ook nog veel meer kolonisten om te voeden.
Wederom stierf het grootste deel van de kolonisten in de winter door de honger en vijandige ontmoetingen met hun buren. Als de winter
tot een einde kwam kwamen er meer schepen uit Engeland met nieuwe voorraden en nog meer kolonisten. Toen ze afspraken hadden
gemaakt met de lokale Indiaanse stammen, leerden ze een deel van hun eigen gewassen te laten groeien en de kolonie begon te bloeien.
Kort nadat de Pelgrims aankwamen vormden ze de eerste kolonie en tegen het jaar 1729 werd de 13e kolonie opgericht. Kort daarna werd
onze eerste president George Washington in 1732 geboren. Hij werd op 30 april 1789 als de eerste president van de Verenigde Staten
aangesteld. De eerste vlag van Amerika heeft 13 sterren en 13 strepen. Veel historici hebben opgemerkt dat het nummer 13 het
getal van rebellie is zoals we binnenkort zullen zien. De kolonisten kwamen in opstand tegen de koning van Engeland en dat was het
begin van een bloedige strijd voor onze vrijheid. Onze officiële datum van de verklaring van onafhankelijkheid is 4 juli 1776. Daar vanuit
schreven en vormden ze in mei 1787 de grondwet van de Verenigde Staten. Deze data betreffen wanneer de natie van start ging. God had
een waardevol persoon geplaatst om hen in het allereerste begin helpen te overleven, een inheemse Squanto genoemd. Er is vanaf het
allereerste begin een groot zegen over dit land geweest. Maar aan het einde, door het dienen van te veel vreemde goden, zal het als
een draak spreken. Als een land van zijn fundament afwijkt, dat op het ware Woord van God gebaseerd is, zal het rampzalig
eindigen.
Als we naar 1861 vooruitgaan vinden we het land opnieuw in een rebelse gebeurtenis, de Burgeroorlog, welke tot 1865 duurde. Terwijl
de Amerikaanse Burgeroorlog ten einde liep vond de moord op president Abraham Lincoln plaats. Hij was de eerste president die
vermoord werd, #2 was James Garfield, #3 - William McKinley, #4 - John F Kennedy. Alle vier moorden vonden ongeveer te midden van
de 17 jarige cyclus plaats. President Ronald Reagan zou de 5e zijn geweest, maar bleef leven. 8 presidenten zijn tijdens hun ambt
gestorven. Zal er een 9e President in zijn ambt sterven?
Hier volgen enkele belangrijke profetieën die broeder Neal Frisby in 1967 geschreven heeft. Zouden we nu bij deze profetieën
kunnen zijn aangekomen? - "WERELD LEIDERS – Ik zag de paus en wereldleiders een plan voor de Joden uitwerken." – Op 2426 mei 2014, plande Paus Franciscus een belangrijke bijeenkomst in Israël, die ontmoetingen met Israëlische en Palestijnse
leiders omvatte evenals de joodse, katholieke, orthodoxe en islamitische leiders. Zou deze historische gebeurtenis tot een vredesplan
kunnen leiden?
Een andere belangrijke profetie: "Toen ik mijn bediening begon, vertelde de Heer me dat de USA het twee partijen systeem zou
veranderen." – "HET TWEE PARTIJEN SYSTEEM – zal zich binnenkort als één Kracht samenvouwen. Eerst zullen ze verdeeld
worden maar daarna weer bij elkaar komen op basis van wat mij werd getoond. Waarschijnlijk "maar één reden" vanwege zoveel
splinter partijen in het Democratische lichaam, dat ze zich later zullen moeten verenigen of in één systeem moeten veranderen.
Openb. 13:14 – verenigd in een wereldregering. Let daar op! Geldproblemen, binnenlandse onrust, burgeroorlog, dit alles zal een
belangrijke rol spelen en voor de Republikeinen en Democraten zal een "drastische verandering" komen als iedereen zich voor
sterkte zal verenigen! "Einde citaat. Staan we in deze tijd vlak voor deze belangrijke profetie? – De verkiezing in 2016 wordt nu wel
heel erg lelijk. Er is veel onrust en strijd tussen de kandidaten als nooit tevoren. Broeder Frisby's profetie had het niet beter kunnen
beschrijven. Naderen we een financiële ineenstorting dat een nieuw systeem en valuta zal brengen? – De Heer zegt ons in Jes. 44:8
"Verschrikt niet, en vreest niet." Jes. 46:10 gaat verder door te zeggen dat "Dat Hij van den beginne aan het einde verkondigd
heeft." We komen op een tijd aan die hij voorgenomen heeft! (Pred. 3:1 en vs. 11)
Om deze cycli te vervolgen zal ik ze in onze volgende brief deel 2 in maart voortzetten wat zal inhouden: 9 maart 2016 – een totale
zonsverduistering, 23 maart, 2016 – gedeeltelijke maansverduistering, 4 juni 2016 - een belangrijke grote vierkant in de hemel met
Saturnus, Jupiter, Neptunus evenals Venus, de Zon en de Maan. (Lucas 21:25)
Deze maand ga ik Rol 313 uitgeven met informatie en feiten over de twee moorden betreffende Lincoln en Kennedy, ook een DVD
genaamd "The Anchor en The Foundation." – We zijn in zo'n cruciale tijd om deze boodschap te publiceren en uw trouwe hulp is zeker
meer dan ooit nodig. De grootste zegeningen zullen nu zeker komen. (Psalm 105:37) Moge Gods wijsheid met u zijn.
Uw Broeder in Christus,

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Infiltration”
“Profound Events”
“The Elijah Anointing”
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Een Nieuwe DVD uitgave: “The Anchor and The Foundation”
Ook beschikbaar: “The True God”
($20.00 donatie per stuk)
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