
Dierbare Oogst Partner,
Wat is het jaar 2018 toch een ongelooflijk jaar geweest! Een beginsel der smarten; want het oordeel is zeker op deze

aarde aan het neervallen. Laten we nu eens kijken naar enkele gebeurtenissen die het afgelopen jaar zijn voorgevallen.
Gruwelijke branden in Californië verwoestende een gehele stad, met veel doden als gevolg. Een grote aardbeving in Alaska,
waarbij veel eigendommen werden verwoest. De enorme orkaan Michael die Florida trof en ook een kuststad verwoestte. Er
waren extreme weer patronen dit jaar, brengende het koudste weer in de VS en andere landen. Overstromingen en
droogtes en een wereldwijd toenemende hoeveelheid aan 7,5 schaal aardbevingen. Terwijl ik dit schrijf  barstte een
grote vulkaan uit in Indonesië met honderden doden als gevolg en er volgde een tsunami waar duizenden door gewond
raakten. – Grote rellen in Frankrijk, ook een groot aantal mensen die proberen te ontsnappen uit onderdrukte landen die op
zoek zijn naar een veilige plaats. Broeder Neal Frisby schreef veel over de komende rellen die in de eindtijd zouden komen. En
ik citeer hier uit zijn geschriften. 

De laatste tijden in de profetieën – "Sinds het begin van de naties zijn de mensen nog nooit zo bang voor de toekomst
geweest! Sommigen zijn bang vanwege de misdaadgolf en drugs; anderen zijn bang voor een nucleaire holocaust; sommige
naties vrezen voor een hongersnood en voedseltekorten! Anderen zijn bang voor wereldwijde depressie en plagen. En sommige
hebben een goede reden om te denken dat er de komende tijd chaos voor de deur zal staan!" 

"Eén ding is zeker: de naties hebben bijna geen tijd meer over! Maar de uitverkorenen kennen de toekomst, en we
worden door de Schriften getroost. – Terwijl de mensheid bang is voor sommige dingen waar we hierboven over spraken, is
er iets anders aan de hand wat ze niet opmerken. –  "Want gelijk een strik zal het komen over al degenen, die op den
gansen aardbodem gezeten zijn!"  – De strik van 'Verborgenheid Babylon' rijst over de aarde en werpt haar schaduwen
vooruit. En uit deze schemerschaduwen zal een superdictator opstaan! Het grootste deel van de bevolking is zich niet bewust
van deze dingen. Satans invloed zal nu sterker worden dan ooit. Deze invloeden zullen met name aan het einde van het tijdperk
heel subtiel steeds meer uitgroeien waardoor een wereld van onschuldige voorwendselen en fantasie ontstaat die tot de ergste
vorm van afgoderij zal leiden! Onthoud dat het als een valstrik zal komen! (Lukas 21:35)" 

1 Timotheüs 4:1 – "Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof,
zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen." Vers 2, "Door geveinsdheid der leugensprekers,
hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid." Einde citaat. 

Om  het  jaar  2019  af  te  trappen  zal  er  op  6  januari  een  gedeeltelijke  zonsverduistering  zijn,  evenals  een  totale
maansverduistering op 21 januari. Lukas 21:25: "En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde
benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven." –  Opmerking:
Vanaf 18 tot en met 31 oktober waren er 14 onafgebroken dagen zonder een zonnevlek. - Een soortgelijke gebeurtenis
vond 300 jaar geleden plaats. –  Broeder  Frisby schreef  over  de komende verandering van de aardas.  – Een bevriende
Bijbelgeleerde gelooft dit ook. Hierover later meer. 

Nog een prachtige citaat van Neal Frisby. – God heeft goddelijke liefde – I Johannes 4:16, "God is liefde; en die in de
liefde blijft, blijft in God, en God in hem." – Er komt een uitstorting van goddelijke liefde ten tijde dat Hij terug komt. De
uitverkorenen zullen voor de eerste keer in onze tijd, de meeste goddelijke liefde ooit ontvangen en in het herstel waarin we
ons nu bevinden zullen ze er in de komende dagen mee vervuld worden. De uitverkorenen zullen de impact daadwerkelijk
voelen. Wat ongelooflijk geestverheffend als Hij Zijn kinderen samenbindt, symbolisch voor deze hemelse Schriftgedeelte,
Job 38:31, "Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte binden, of de strengen des Orions losmaken?"  (Lees ook
Psalm hoofdstukken 103 en 134) – Alles in dit tijdperk zal verwrongen worden en nog meer in de tijd voor ons. Gods woord en
werk is een schat! Daarom moeten we het zorgvuldig behandelen. Wees er daarom standvastig mee en zelfverzekerd!" Einde
citaat. 

Deze maand breng ik een boek uit met de titel "The Voice" en een DVD, "Authoritative Faith." – Opnieuw gaan we een
nieuw jaar in! Er is geen beter moment om deze bediening te ondersteunen, aangezien het tijdperk snel afgesloten zal worden.
"De Heer gaf het woord: groot was het gezelschap van degenen die het publiceerden!" (Psalm 68:11 KJV)  –  Onze
vertegenwoordiger gaat deze maand terug naar Afrika. Moge de Heere u in dit komende nieuwe jaar rijkelijk zegenen!

Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
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