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Dierbare Oogst Partner,

Wat een tijd en uur om in te leven! Is de wereld gek geworden? We hebben het perfecte antwoord, de 91e Psalm in deze prachtige
brief uit de bibliotheek van broeder Neal Frisby waarvan ik zeker weet dat u zult genieten.
"Als het tijdperk eindigt, zal het een periode zijn van een ongelooflijke en fantastische verandering en crisis, oorlogen en
terroristen die de wereld zullen omringen! Plus wereldwijde opschuddingen en een verschrikkelijke barensnood van de aarde
betreffende de natuur en etc. Het verborgenheid Babylon krijgt meer grip op de naties van de aarde en beweegt in de richting
van Openbaring hoofdstuk 13, het onverwachte wordt de orde van de dag. Maar hieronder hebben we een echte verlichtende
aanmoediging betreffende hetgeen we willen doen!"
In de 91e Psalm hebben we als wij geloven een levend vertrouwen gecombineerd met het eeuwige leven! Ook zullen we een
aantal echte waarheden onthullen over profetieën, mysteries en openbaring! – Nu als we beginnen, Vr. 1: Die in de schuilplaats des
Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. – "Dit betekent in de geheime plaats van Zijn
Woord, in de aanwezigheid van de Heere Jezus leven met Zijn goddelijke voorzienigheid met genezing in Zijn vleugels en liefde in
Zijn hart voor u! – Vr. 2: Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw. –
'Hij is onze schuilplaats voor pestilenties als we Hem vertrouwen! – Ja, al gaan we door het dal van de schaduw des doods, we
zullen geen kwaad vrezen." – Vr. 3: Zeker, zal Hij u verlossen van de strik des vogelvangers en van de zeer verderfelijke
pestilentie. – "Hij zal u van vernietiging en allerlei soorten gif en ziekten wegleiden! Zijn engelen zullen met u zijn en de valstrik
van de wereld zal u niet te pakken krijgen!"
Vr. 4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en
beukelaar. – 'Hij zal u met Zijn glorie overschaduwen! Zijn Woord zal de pijlen van de duivel blokkeren. Zijn aanwezigheid zal uw
omringde schild zijn!' – Vr. 5: Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt. – "Mocht de
Satan u te grazen willen nemen door middel van een raket of soorten explosies of wapens, dan zal de Heere met u zijn! – Vr. 6:
Noch voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; of voor het verderf, dat op den middag verwoest . – "U zal tegen
allerlei soorten gifstoffen, chemicaliën of nucleaire apparaten of alle soorten wapens van welke aard dan ook beschermd zijn, etc.
Wie weet, een terrorist zou er een in een van onze steden tot explosie kunnen proberen te brengen!' – Vr. 7: Aan uw zijden zullen er
duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken. – "Dit onthult enorme oorlogvoering. En dit
hielp onze jonge mannen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Veel christelijke knapen hebben hiervan getuigd toen ze thuis
kwamen! "(Psalm 91 is profetisch. Herinner dat onze mannen in de Perzische Golf waren en God hen beschermde! Zelfs enkele van
mijn kerkleden waren er naar toe gegaan en zeiden dat.) – Vr. 8: Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de
vergelding der goddelozen zien. – God zal ons op een dag werkelijk laten zien hoe Hij de goddelozen in dit verbazingwekkende
vers zal oordelen." – Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek. – "We moeten
helemaal op Hem vertrouwen en het zal zelfs door de test heen werken." – Vr. 10: U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage
zal uw tent naderen. – "God zal de gevreesde dodelijke ziekten weghouden! Blijf standvastig geloven!"
Vr. 11: Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. – "Het zegt, in al uw wegen. Ongeacht de
problemen of omstandigheden, Hij zal met u zijn." – Vr. 12: Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen
stoot. – Dit betekent hetzelfde als bovenstaande!" – Vr. 13: Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen
leeuw en den draak vertreden. – "Dit betekent dat u door het geloof over duivels en demonen heen zult lopen, en macht zult
hebben over de Satan! – Maar herinner dat u moet vernachten zoals Vr. 1 het zegt!" – Vr. 14: Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt
God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. – "God kent uw naam en Hij zal met
u in de hemelse gewesten wandelen, zoals Paulus het zei. In feite krijgt u zelfs een nieuwe naam! "(Openb. 2:17) –
Vr. 15: Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en
zal hem verheerlijken. – "Ongeacht wat er op uw pad komt, houd vol, de Heere zal bevrijding brengen!" – Vr. 16: Ik zal hem met
langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien. – "Als toevoeging aan dit alles, zal Hij een lang leven en
redding geven! Dat betekent het eeuwige leven!" – We zullen met deze prachtige beloftes afsluiten! – Ps. 16:11; Gij zult mij het
pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand,
eeuwiglijk!" Einde citaat. – Om deze prachtige brief aan te kunnen dragen, moest ik de voortzetting van mijn mei brief uitstellen,
dus heb ik in juli een speciale brief komende, de hemelen spreken profetisch en beschrijven evenzo het einde.
Deze maand publiceer ik een boek genaamd "The Future – Predictions, Prophetic Events and Opinions" En een dvd
"Definite Faith." – Vooral deze maand heb ik uw hulp nodig, om een belangrijk project te voltooien. Ik weet dat u gezegend en
bemoedigd zult worden. Gods zegeningen zullen zeker met u zijn en ik bid voor Gods grote wijsheid voor alle partners van Broeder
Frisby.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
"Shaky Mind"
"Creeping Unawares” – Prophetic"
"Wisdom – The Foundation"

Een Nieuwe DVD uitgave: "Definite Faith"
Ook beschikbaar: "“Jesus All Power"
($20.00 donatie per stuk)
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