
                                                                                                                                                                                                                                                            

Dierbare Oogstgenoot, 
We leven in de meest onrustige wereld die er ooit is geweest! Het weer is als een directe aanval op de wereld zelf! Een van

de slechtste weersomstandigheden ooit in Athene, Griekenland, met snelwegen en wegen die kilometers lang zijn afgesloten.
Bijna hetzelfde weer dat de VS heeft doorgemaakt. – En het dodelijke virus is nu nog erger dan voorheen. Ik heb iets over
onze financiën waarvan u zult genieten. Ik zou graag dit kleine citaat van Napoleon Bonaparte willen invoegen. Klinkt u dit
bekend? – “Als een regering voor geld afhankelijk is van bankiers, beheersen zij en niet de leiders van de regering de
situatie, aangezien de hand die geeft boven de hand staat die neemt. Geld heeft geen vaderland. Financiers zijn
zonder patriottisme en zonder fatsoen. Hun enige doel is winst.” (1769 – 1821)  Einde citaat. Tweehonderd jaar later en
hier zijn we dan! – Laten we enkele citaten van Neal Frisby bekijken: 

Wat  ligt  er  in  het  verschiet?  –  “Meer  erge  internationale  crisis!  Ik  zei  dat  er  problemen  zouden  zijn  in  het
presidentschap. De  ontwikkelingen  met  betrekking  tot  deze  en  andere  gebeurtenissen  zullen  de  Verenigde  Staten
overweldigen! In de toekomst zullen er ook grote droogtes, vloedgolven en superbevingen zijn! Plus vurige oordelen van
boven en van onder.  De wetenschap is toegenomen met betrekking tot aan bijna magische uitvindingen en wapens
(computers). De elektronische god zal eindelijk de controle krijgen over degenen die het hebben uitgevonden en dit
zal tot verwoesting leiden!”  – (Tjonge, wat een catastrofaal einde, maar de Heer heeft een plan achtergelaten voor Zijn
uitverkorenen en degenen die van Hem houden!) Laten we verder gaan: 

Onbeperkte Mogelijkheden – “Geloof gaat niet door iets te zien, noch slechte of goede gevoelens, enz.!  Het is de sleutel
tot alle mogelijke dingen. Geloof verenigd met een sterke zalving zal geweldige resultaten opleveren! Het wonderbaarlijke zal
overvloedig  zijn  om  alle  soorten  ziekten  te  genezen  en  zal  in  het  ongeziene  kijken! Het  geloof  zal  zegevieren  over
onderdrukking en alle  confrontaties. Het  bezit  en gelooft al  Gods Woord en beloften. –  De uitverkorenen bereiken de
atmosfeer van Elia, spreken alleen het woord en bereiden zich voor op de opname!”  Het geloof in Gods Woord is leven
en licht! – De Rollen zijn zo krachtig gezalfd dat degenen die ze lezen een nieuwe dimensie in overwinning en reikwijdte
zullen krijgen! Een snel en kort werk is onder ons! De schemering is de oogst. U kunt de bazuin horen! De engelen kondigen
Zijn komst aan! "Geloof alleen, en alle dingen zullen u mogelijk zijn!" Prijs Hem dagelijks. De verzamelende regen valt en
al snel verschijnt de regenboog! (Openb. 4:3) 

Hier zijn enkele bemoedigende Schriftgedeelten om de geestelijke kracht in lofprijzing te openbaren! “De heerlijkheid
van de Heer doordrenkte het huis van de Heer door lofprijzing! (2 Kor. 5:13-14) Het prijzen van de Heer voorafgaand
aan de strijd zal altijd de overwinning opleveren!” (2 Kor. 20:1-24) –  “De tegenwoordigheid van de Heer leeft in onze
lofprijzingen!” (Ps. 22:3) – “Iemand die de Heer Jezus werkelijk vanuit zijn hart prijst, zal meer van geest vervuld zijn, want
God zal in diezelfde lofprijzingen wonen! – Het zal u van meer van de aanwezigheid en kracht van God verzekeren!” 

“We wandelen door geloof in Zijn aanwezigheid en Hij zweeft boven ons! Omdat de hele aarde vol is van Zijn
heerlijkheid! (Jes. 6:3) Dus het enige wat u hoeft te doen is het in geloof te aanvaarden, en u zult er vanzelfsprekend in
wandelen! U  kunt  de  wind  niet  altijd  zien,  maar  u  kunt  het  wel  voelen  en  weten  dat  het  beweegt  door  de
aanwezigheid  er  van op  dingen! Dus  door  geloof,  redding  en liefde wandelen we automatisch  dagelijks  in  Zijn
aanwezigheid! – De wolk en de vuurkolom zullen ons samen naar Zijn uiteindelijke dimensie en opname leiden!  Geloof het,
houd het vast in u hart als een zeker woord!” – Einde citaat. – Terwijl we samen geloven, zal ik dagelijks voor u bidden dat
de Heer u zal leiden, zegenen en voorspoedig zal maken met Zijn wonderbaarlijke wijsheid. Jezus zegent mij, en Hij zal u ook
zegenen! 

Deze maand breng ik een nieuw boek uit  genaamd "The Perfect  Hiding Place" en een dvd,  "Faith Works".  -  Ik wil  u
persoonlijk bedanken voor u gebeden en uw steun. Het is zeker verfrissend om te zien hoe Gods ware volk achter Zijn
bediening staat. Hij zal uw geven nooit over het hoofd zien en Zijn aanwezigheid zal u voorgaan. – Terwijl we samen geloven,
zal  ik  dagelijks  voor  u  bidden  dat  de  Heer  u  zal  leiden,  zegenen  en  voorspoedig  zal  maken  met  Zijn  wonderbaarlijke
wijsheid. Jezus zegent mij en Hij zal u ook zegenen!

Uw Broeder in Christus, 
Gerald Frisby
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