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Dierbare Oogstgenoot,
We gaan weer de feestdagen in. Met Thanksgiving voor de deur weten we dat Kerstmis heel kort daarna volgt. Dit is een
tijd om ons te verheugen en de Heer te danken voor al het goeds dat Hij ons het hele jaar door heeft laten zien, en wat
was 2021 toch een jaar! Het gordijn gaat dicht voor een planeet in groot gevaar. Ernstige tekorten aan olie en alle
hulpbronnen, zelfs voedsel. Dit wijst naar het zwarte paard dat binnenkort zal rijden. (Openb. 6:6). Alle cruciale producten
worden nu duurder door inflatie, uit angst voor deze tekorten. Elke natie probeert haastig om deze waardevolle hulpbronnen
te bemachtigen. Dit is een exacte beschrijving van vandaag de dag met mensen in verwarring, zonder middelen, niet wetende
welke kant ze op moeten (Lukas 21:25). (Ik zal de serie over de rijder van de zwarte paard na de vakantie voortzetten.) In
deze brief zullen we sommige stukjes van brieven bekijken die we in het verleden hebben uitgebracht. En nu een citaat uit de
speciale bibliotheek van Neal Frisby.
REN PROFETIE REN – Nooit eerder hebben we zulke cruciale gebeurtenissen zo plotseling en zo snel zien plaatsvinden!
Ook onverwachts en overrompelend, precies zoals de Rollen het voorspelden. "Belangrijke wereldwijde profetie vindt overal
ter wereld plaats!" Overal waar we kijken zien we crisis en oordeel over de hele wereld. De Bijbelse profetieën en uit de Rollen
versnellen. – “De laatste profetieën voor ons gemeentetijdperk betreffende de uitverkorenen komen nu tot een einde!”
Spoedig zal er geen tijd meer zijn voor Gods ware kinderen! – De man (Jezus) zoals de gelijkenis het zegt is op een verre reis
geweest en keert terug. Natuurlijk is Hij, de Almachtige geest, ook constant bij ons! Onze generatie is bijna op! – “Jezus
scheidt en kiest zijn kinderen nu dagelijks; dit is geen tijd om geestelijk te slapen! Want Hij leidt ons nu met een
zekerder profetisch woord dan ooit tevoren! De morgenster is in onze harten opgegaan en leidt ons in Zijn licht!” “De
afval is overal om ons heen, maar de zoete geest van de Heer is waarlijk met al degenen die geloven, waken en bidden! We
zouden de Meester spoedig van aangezicht tot aangezicht moeten zien; terwijl de wereld zich in verbazing begint te
verwonderen over de krachten van het beest!”
EEN TIJD OM BEWUST TE ZIJN – Het onverwachte en de verrassing zullen zich de komende jaren nog steeds voordoen. We
zien nu internationale veranderingen plaatsvinden die al waren voorspeld. En meer mondiale gebeurtenissen van extreem
belang zullen naar voren treden om hun deel van Gods plan der bestemming te vervullen!” – “De gedachten van mensen zullen
steeds meer veranderen. Schokkende situaties, veranderende en ongelooflijke gebeurtenissen kondigen zich onheilspellend
aan.” – “Pas op, wees op uw hoede, zegt de Heer!”
“Het is geweldig om te weten dat de Heer u van tevoren kende en de tijd dat u met deze bediening zou werken om mee te
helpen! In feite geeft Paulus ons een waardevol inzicht, samen met nog veel meer Bijbelse schrijvers, over Gods
voorkennis! Waarin we weten dat de Joden de Hoofdsteen verwierpen, maar de bruid ontvangt het als haar
Hoofdschap!” - Rom. 9:32-33, "Want zij 'struikelden' bij die struikelsteen!" Er staat geschreven: "Ziet, Ik leg in Sion een steen
des aanstoots, en een ROTS der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden!” – "Het is een
wonderbaarlijke mysterie om te weten dat God een zaad heeft voorbestemd dat Hij aan het einde zal bezoeken." – “Ja, de
wereld en de lauwe kerken zullen geërgerd worden door de ware uitverkorenen! Maar ze zullen de rots der ergernis, de
goddelijke liefdessteen van de eeuwen bij zich hebben!” Rom. 9:11 openbaart: "dat het doel van God door uitverkiezing zou
stand kunnen houden, niet uit de werken, maar uit den Roepende!” – Ef. 1:4-5, “Die ons van tevoren gekend en voorbestemd
heeft vóór de grondlegging van de wereld!” – “In 2 Petrus 8:9-11 wordt onthuld dat de uitverkorenen zouden worden
gekozen door de Rots der Aanstoot, en een bijzonder en koninklijk volk genoemd zullen worden!” - Rom. 11:5: "De
Heer heeft altijd een overblijfsel naar zijn verkiezing van genade!" - In Rom. 10:15, “Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die
vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!” Degenen die in deze bediening werken en helpen en de Heer Jezus
liefhebben, vervullen deze Schrift en zijn vooraf bekend in Rom. 8:29: "Hij wist het van tevoren en deed het voorbestemde!"
“Het is goed om te weten dat God een plan voor een ieder van ons heeft en dat we ons onder Zijn vleugels van
goddelijke voorzienigheid zullen vouwen! Hij heeft voor iedereen een plaats in de eeuwigheid bereid! Jezus houdt
van u en is heel dicht bij u op het moment van deze lezing!” Einde citaat.
Deze maand breng ik een prachtig nieuw boek uit genaamd "The Secret Power of the Inner Man" en een dvd, "Twilight
Visions" - Men kan het belang van deze boodschap nu inzien. Voor degenen die helpen, Jezus zal u zegenen en voorspoedig
maken in uw dagelijkse leven. Ik zal u altijd in gebed gedenken.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Jezus Komt Spoedig!!
Wees wakker!!
Wees voorbereid!!
Blijf gefocust!!

Wilt u deel uitmaken van deze geweldige bediening,
heeft u een gebedsverzoek of wilt u meer lectuur?
Bezoek dan onze websites of schrijf ons a.u.b.
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