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"Nog een jaar staat op het punt voorbij te gaan waarin we een aantal belangrijke profetieën hebben zien plaatsvinden, in
de nabije toekomst zullen we beslist getuige zijn van nog meer essentiële profetieën! - In feite liggen sommige van de meest
wonderbaarlijke nog steeds voor ons, en nog een opmerking: we zijn in de laatste gebeurtenissen van dit tijdperk! - De tekenen
rondom ons vertellen ons dat Jezus er snel aan komt! "Laten we een prachtige brief uit Neal Frisby's bibliotheek lezen waarvan ik
weet dat het u zal zegenen.
"Als we aan Kerstmis denken, wordt onze aandacht op de herders, engelen en het overschaduwende licht van de geest over
hen gevestigd! En de wijzen uit het oosten, plus de Ster in het Oosten die ze zagen! Maar bovenal de Machtige God, onze Verlosser,
de Heer Jezus, die ook de Grote Schepper is!" (Johannes 1) Onze aandacht zou niet alleen in deze tijd van het jaar op Hem gericht
moeten zijn maar elke dag van het jaar!
"Met de geboorte van Jezus zijn enkele belangrijke mysteries, openbaringen en essentiële geheimen onthuld. Maar laten
we eerst beginnen met de profetie wijzend naar Zijn eerste komst. Hoewel Hij (Zijn geest) vóór het begin van alles wat
geschapen is, er alreeds was!" - Jes. 9:5, het eerste deel: "Want een Kind is ons geboren en dan zegt het dat zijn naam
"Jezus" Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid en Vredevorst genoemd zal worden!" Dit werd vervuld in
Lukas 1:31-33: "En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS!" – "Nu zullen we
sommige waardevolle feiten onthullen! De eerste woorden die Jezus sprak, waren Lukas 2:49: "Wat is het, dat gij Mij gezocht
hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders!" Dit onthult dat Hij vanaf het begin al gehinderd werd en
vers 50 onthult ook dat ze hem vanaf het begin al verkeerd begrepen hadden, zo zullen zijn uitverkorenen vanaf het begin tot
aan het einde verkeerd begrepen worden!" "Hij sprak 18 woorden (in de Engelse taal), het getal 18 symboliseert het begin
van nieuwe dingen. Het getal wordt ook geassocieerd met leven en opstanding, wat Hij zeker was!" – "In de oude taal en
nummering is de numerieke waarde van Zijn naam 888, waar de numerieke getallen van de satan 666 zijn!" – "De laatste woorden
die Hij sprak zoals gegeven in Johannes 19:30 waren er drie: het is volbracht. En het nummer 3 is geassocieerd met goddelijke
perfectie! Dus we zien dat velen Hem vanaf het begin tot het allerlaatste eind verkeerd begrepen hebben, maar het ware zaad
zal Hem als hun Redder ontvangen! En geloof Handelingen 2:36, "Dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft,
namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt!"
"Nu zullen we ons wenden tot sommige spannende en inspirerende feiten en we vinden deze prachtige informatie in de
genealogie van Lukas 3:23 eindigend in vers 38. Er zijn precies 77 namen, met God aan het ene uiteinde, en Jezus aan het andere.
Dit bestempelt het met een getal van geestelijke perfectie! Ook diende in de Schrift de combinatie van 6 en 7 om beide
geslachtsregisters met de geestzegel te onthullen, door de menselijke en goddelijke aard van Jezus onze Heer aan te geven, als
volmaakte mens en volmaakte God! - Christus (Christ) bevat 6 letters die de Gezalfde in menselijke vorm onthullen! Het
getal 6 wordt verder geassocieerd met Christus (Christ) als de Zoon des Mensen en dat Zijn geboorte in de zesde maand werd
aangekondigd! (Lukas 1:26) - En het 6e uur is in het bijzonder bij Zijn kruisiging genoemd! (Matt. 27:45 - Markus 15:33) Maar
nogmaals wanneer dit getal verdrievoudigd 6 is, wordt het geassocieerd met de satan en zijn imitatie van God door de anti-Christ! Ook bevestigt de Heere veel van zijn bewegingen door de Schriften heen met het nummer 7, met alle geestelijke kracht en
betekenis, betekenende perfecte geestelijke orde! - Waarin 10 de volledigheid is van de volgorde zoals in Openb. 10, markerend
de hele ronde van alles! Het impliceert dat niets ontbreekt, dat het aantal en de orde perfect zijn en dat de hele cyclus voltooid
is! - Dus zien we dat getallen in associatie met Jezus erg belangrijk zijn! Dus wordt de goddelijke zegel van super
overvloedige perfectie daarom vastgesteld door de Schriften die de heerschappij van Jezus verklaren, zoals dat door de
Schrifgedeelten hierboven voorzegd was! "Einde citaat.
Ik vertrouw er op dat u van deze brief hebt genoten en dat het uw wijsheid en kennis over onze Heer zal vergroten, de koning der
koningen! "De stralende en aloude Ster is bij ons en Hij zal onze partners overal zegenen die met dit werk van het laatste uur
geassocieerd zijn!" - In januari zal ik schrijven over de grote veranderingen in de weercycli in de geschiedenis.
Deze maand breng ik een boek uit met de titel "The Light" en een dvd, "Infinite Kingdom." - Ik waardeer uw ondersteuning
in het verleden en alles wat u hebt gedaan voor de bediening enorm. De Heere zal zich uw inspanningen herinneren, en zoals
Hij zei, gij zult een schat in de hemel hebben, voor het geven aan en helpen van deze bediening om zielen te bevrijden en te
redden! Ook willen wij u een hele geestelijke, blije, vreugdevolle kerst en een nieuw jaar toewensen!
Uw Broeder in Christus,

Alle drie nieuwe Cd's ($15.00 donatie)
“The Character of Faith!”
“Understanding Words”
“God’s Heavenly Kindness”

Gerald Frisby

Een nieuwe DVD uitgave: “Infinite Kingdom”
Ook beschikbaar: “The Natural and the Spiritual Man”
(€20.00 donatie)
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