
Dierbare Oogstgenoot,
Wederom hebben we deze tijd van het jaar bereikt waarin de seizoenen veranderen. Een geweldige tijd om dankbaar te zijn voor alle

prachtige dingen die Jezus voor ons gedaan heeft! We staan op een punt in de tijd waar een keus gemaakt moet worden. En deze
prachtige boodschap laat ons precies zien op welk punt we staan. Er is geen tijd om in de vallei der beslissing te vertoeven. Laten
we deze prachtige aanhaling van Neal Frisby lezen:

"Dit speciaal schrijven betreft het laatste werk van de Heere op de aarde voordat het tijdperk eindigt, en wat Hij van ons verwacht! –
Want Jezus zei dat het onze plicht is!  – Sommige kunnen niet gaan maar zij  kunnen er wel degelijk hun gebeden en middelen bij
betrekken om anderen te zenden!" – "De Bijbel beschrijft dat Jezus komst gelijk een lichtflits zal zijn, in een moment, in een oogwenk!'' –
Hij  zegt,  ''Zie  Ik  kom  haastelijk!''  (Openb.  22:12) De  laatste  profetieën  van  de  bijbel  zijn  zich  nu  aan  het  vervullen,  en  de
gebeurtenissen zullen snel gaan. En plotseling, in een uur dat gij het niet verwacht, zal het voorbij zijn! De kans om goed te doen zal
voorbij zijn! Nu is het de tijd om werkelijk in het oogstveld van de Heere uit te gaan! – "Jezus zei in Joh. 4:35, dat de oogst niet langer
werd uitgesteld, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten!'' – En vers 36, "Jezus zei dat de arbeider
en de medearbeider beiden voorspoed zouden hebben, verblijdt u tezamen en ontvang het eeuwige leven!'' – Wat een prijs om te
winnen! Laat ons dus tezamen bidden en werken want de tijd is kort! Met het bewijs ter hand en de manier waarop de tekenen zich
voordoen ziet het er zeker naar uit dat dit onze laatste kans zou kunnen zijn om het Evangelie te publiceren! –  Joh. 9:4, "Ik moet
werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan!  –
"Zoals de apostel heeft gezegd, den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn! – Het is tijd om te ontwaken! – Math. Hfdst. 25, gaat voor
onze ogen in vervulling! We zijn de middernacht roep binnen gegaan!" – ''Zie zegt de Heere, weest daarom niet onverstandig, maar
tracht te verstaan, wat de wil des Heeren is! (Efez. 5:17) En weest daders des Woords en niet alleen hoorders!'' (Jak. 1:22) 

"En ik dank de Heere Jezus voor al mijn partners, die zo trouw met mijn bediening zijn geweest! U bent met al uw hulp een grote
zegen voor de Heere geweest!'' – En de Heere talmt niet met Zijn beloftes. Hij zal het hier niet over het hoofd zien, en Hij zal het in de
komende beloning ook niet over het hoofd zien! – Laat ons een intense drang hebben om meer voor de Heere te doen in de dagen die
komende zijn, terwijl Hij ons leidt en een weg maakt!'' Profetisch gezien staat hier exact omschreven waar het Gemeente Tijdperk zich
nu bevindt! Mark. 4:28-29, ''Het is in het stadium van het volle koren in de aar, en gaat verder met te zeggen, wanneer dan de
vrucht rijp is, laat Hij er TERSTOND de sikkel in slaan, omdat de OOGSTTIJD aangebroken is!''  – ''Het stadium van de wereldse
kerk vervult nu dit Schriftgedeelte, Openb. 3:15-17,'' – Zo bevinden we ons alzo te midden van het werk van de Heilige Geest in dit
Schriftgedeelte,  Math. 13:30, "Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst.  En in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers
zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in Mijn
schuur.'' ''De kinderen van de Heere bereiden zich voor om opgenomen te worden – en het kwade zaad bereid zich in valse organisatie
bundels voor om tot slaaf gemaakt en gemerkt te worden!''  (Openb. 13:16-18) Jezus heeft in  Luk.10:2 gezegd, "De oogst is wel
groot, maar er zijn weinig ware woord arbeiders! Dat we voor meer arbeiders zouden moeten bidden om in de velden te
werken!'' – ''De partners op mijn lijst zijn samen met mij ware woord arbeiders geweest, maar de Heilige geest drukt mij op het hart
dat we zouden moeten bidden, dat er meer mensen met ons dit oogstveld binnengaan om te werken! En om van deze wonderbare
boodschap deel uit te maken!'' – Lees, zegt de Heere, Luk. 14:16-24, ''Ja, want alle dingen zijn nu gereed!'' – ''Zie, hoor het Woord van de
Heere. (Hag 2:5)  Wees sterk, al gij volk des lands, en gaat aan het werk, want Ik ben met u!'' 

''We zijn in de laatste fasen van dit tijdperk, en we moeten georganiseerd zijn en Zijn verzoek uitvoeren!'' – Hij zal nieuwe mensen in
het oogstveld binnen brengen en alzo zullen de late werkers ook beloond worden! (Math. 20:12-16) ''Herinner dit, vele zijn geroepen
tot dit grote feest, maar alleen een paar zijn er gekozen! Dus, prijs Hem, voor uw kans om als een gekozene te helpen! – De Bijbel zegt
dat als we tezamen geloven er voor ons niets onmogelijk zal zijn!''  (Luk. 18:27) En op een andere plaats zegt het, ''Alle dingen zijn
mogelijk voor hen die geloven!'' (Handelen) – Jes. 43:13 zegt, ''Ik zal werken, en wie zal het keren! Zie, niets kan Hem tegenhouden!''
Vers 19, zegt om met nieuwe dingen verder te gaan, en dat mooie dingen zullen uitspruiten! Ja, Hij zegt, Ik zal zelfs een weg in de
wildernis en rivieren in de woestijn maken! Ja, zegt de Heere, Ik zal water op de dorstige uitgieten en stromen op droge grond! Ja,
Ik zal  dit  alles over de zielen van Mijn uitverkorenen uitgieten,  en zij  zullen de Heere in Zijn glorie te midden van hun
verheerlijken!'' – Joel 2:11, ''En de Heere zal Zijn stem voor Zijn heir henen verheffen, want Zijn leger is zeer groot!'' – Vers 21 zegt,
''Jubel en verheug u, want de Heere zal grote dingen doen! Vers 23 toont de laatste grote uitstorting! Vers 28 toont dat het Zijn mensen
machtig zal beïnvloeden! Vers 30-31 toont dat dit bij het naderen van de dag des Heeren zal gebeuren!'' – Joel 3:13, ''verklaart dat de
oogst rijp is! Vers 14 toont dat er letterlijk menigten in het dal der beslissing zijn! Laten we onze harten vernieuwen, om in deze laatste
dagen alles te doen wat we kunnen!'' Einde aanhaling. 

Deze  maand  breng  ik  een  boek  uit  genaamd  "Proper  and  Sure  Faith"  en  een  dvd,  "Prophetic  Warning".  Uw  gebeden  en
ondersteuning zullen werkelijk het verschil maken aangezien het tijdperk nu afloopt. Terwijl we de feestdagen binnengaan is er geen
betere tijd als deze om de Heere Jezus in onze inspanningen te gedenken. Ik zal voor u bidden.

Uw Broeder in Christus, 
Gerald Frisby
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