
                                                                                                                                                                                                                                                            

Dierbare Oogstgenoot, 
Laten we eens naar enkele gebeurtenissen terugblikken. Historische weersomstandigheden – De ergste tornado uitbraken in

de geschiedenis. 44 tornado's in 9 staten, 200 mijlen lang, en vele levens gingen verloren. Het vuurseizoen was enorm en nu met
zware regenval  en sneeuw -  modderstromen.  De  aardbevingen en vulkanische activiteit  nemen overal  op de aarde toe.  We
hadden ook wereldwijd een dodelijke virus (en vaccins!). Deze gebeurtenissen gaan het komende antichristelijke systeem
vooraf. De valse profeet, is hij nu hier al? Voordat we ingaan op de gebeurtenissen aangaande de valse profeet, gaan we het
eerst even hebben over enige feiten die tot de openbaring van de valse profeet leiden. Laten we eens kijken waar broeder Neal
Frisby vaak over sprak. 

DE VS IN PROFETIE – “In feite zal de hele wereld een soortgelijk patroon volgen. Laten we eens kijken naar de laatste stadia
van profetie aangaande Amerika. (De USA) Zelfs wetenschappers beweren dat het einde nabij is! Zal de beschaving instorten? Het
bewijs en de feitelijke tekenen onthullen dat dit redelijkerwijs mogelijk is! Naast letterlijk tientallen andere tekens, voorspelt
alleen de immoraliteit al dat het einde snel nadert! Politiek, religie, geweld zijn ook een openlijke vertoning dat de tijd
kort is. Technologie en zonde zullen hun race voortzetten. Het zal een hoogtepunt bereiken. Ongelooflijke uitvindingen en
nieuw soort plezier zullen de massa overheersen. 

We bevinden ons in een tijd waarin de mens geen gezonde leer meer zal verdragen, noch gezonde financiële praktijken. Mensen
maken zich nu zorgen over massavernietigingswapens. Maar het nieuwe wapen dat de wereld tot aan de financiële deur van
de antichrist zal brengen, is dat de nieuwe economie uit vraag en aanbod zal bestaan.  (Net als in Rome voor de val, vonden
er financiële  crises plaats.)  Natuurlijke  hulpbronnen zullen de weg wijzen naar  een volledige  controle  via  het  antichristelijk
systeem.  Ik  geloof  dat  een  van  de  barometers  goud  is.  Hoe  hoger  we  de  goudprijs  zien,  hoe  dichter  we  bij  de
antichristelijke  heerschappij  komen.  –  In  Matt.  16:3,  "Jezus  zei  dat  hypocriete  naties  het  weerpatroon  konden
onderscheiden, tekenen aan de hemel, maar dat ze de tekenen van de tijd niet konden onderscheiden!" 

Weet u nog die keer dat broeder Frisby over de twee Jozefs sprak? – Zijn we daar nu al? 

DE TOEKOMST IN VERVULLING – “Het verhaal van Jozef in Egypte onthult wat de toekomst binnenkort zal brengen! Omdat
veel delen van de wereld alreeds honger lijden; binnenkort zal er een wereldvoedseltekort beginnen!” – “Jozef voorspelde aan
Farao de komst van 7 zware jaren van droogte en hongersnood! (Gen. 41:30) Al snel kwam alles in de handen van Jozef en de
Farao. . . grond, eigendommen, enz. inclusief al het voedsel! (vers 56) – En al het geld!” – Gen. 47:14-18. “Uiteindelijk hadden ze
alleen nog hun lichamen als slaven te bieden! – In vers 19 waren ze bereid om knechten van de farao te worden! – Ze waren zelfs
zo ver dat ze gemerkte slaven werden! – Maar Jozef en de Farao deden het goede en deelden met hen!” (vers 23-26) – “Nu zullen
aan het einde van het tijdperk twee typepersonages opstaan; een boosaardige farao (de antichrist) en een slechte type
Jozef (een valse profeet) en we zien dat er een economische crisis zal komen en het geld zal falen; ook een hongersnood en
wereldvoedseltekort! – Opnieuw zullen de mensen slaven zijn van het antichristelijke teken!”  (Openb. 13:13-15) – “Het zal
zich herhalen net als in de dagen van Jozef, behalve dat er nu geen goede Jozef in de buurt zal zijn! – En na de opname van de kerk
wordt het voedseltekort ernstiger, want er zal gedurende de laatste 42 maanden helemaal geen regen meer vallen!” (Openb. 11:3-
6) – “Op dit moment plaagt, verschrikt en vernietigt het zwarte en vale paard de aarde!”  (Openb. 6:5-8) – Tijdens de dagen
van Jozef had hij de controle over zowel de heidenen als de joden!” (Gen. 47) "En aan het einde van het tijdperk zal door de
overmacht aan elektronica en computers de hele wereld als een wereldwijde eenheidsfamilie worden bestuurd!" (Openb. 13) –
Opb. 11:9-11, “onthult de moderne satelliettelevisie en de elektronische apparaten! Of hoe kunnen anders alle mensen van de
wereld tegelijkertijd al deze gebeurtenissen zien die deze verzen beschrijven!” “Door de voorspellingen uit het verleden en
door de voorspelling van wat komen gaat, zien we in de laatste dagen een gecontroleerde samenleving!  Een wereld met
een ander soort krediet en een ander soort geld voor koopkracht! De mens zal een elektronisch systeem gebruiken om alle handel,
banken en zaken te controleren! Bovendien zullen er nieuwe satellieten geplaatst worden die letterlijk de hele aarde zullen kunnen
zien en alle bewegingen zullen kunnen volgen! Dus de naties bereiden zich snel voor op de nieuwe mondiale samenleving die
onmenselijk, goddeloos, duivels en maar van korte duur zal zijn!” Einde citaat. 

Laten  we  waken  en  bidden,  en  opkijken,  want  Jezus  zal  spoedig  verschijnen! De  voorspellingen  die  voorspeld  zijn,
gebeuren werkelijk overal om ons heen. Niemand kan zeggen dat ze geen tijd hadden om zich voor te bereiden op de komende
chaos die zowel tot  de Grote  Verdrukking als tot Armageddon zal  leiden.  Wat een ongelooflijke brief  die 2022 inluid.  Op dit
moment vragen we de Heer Jezus om Zijn kinderen te zegenen en te leiden in deze moeilijke tijd. 

Deze maand breng ik een nieuw boek uit genaamd "Go Forward" en een dvd "Faith Is The Answer". – Zoals men kan zien is
onze tijd erg kort en is er geen betere tijd om deze bediening te helpen om het evangelie uit te brengen. Er zal een grote zegen zijn
voor degenen die helpen bij het redden van zielen. 

Uw Broeder in Christus, 
Gerald Frisby

 Jezus Komt Spoedig!!                      Wilt u deel uitmaken van deze geweldige wereldwijde bediening,                                 Postbus 71

 Wees wakker!!                                                 heeft u een gebedsverzoek of wilt u meer lectuur?                                        8050 AB Hattem

 Wees voorbereid!!                                                Bezoek dan onze websites of schrijf ons a.u.b.                                          Tel. 06-44752537

 Blijf gefocust!!                       www.NealFri sby.n l  |  Waakt  en  bidt ,  Jezus  komt  spoedig!                kantoor@nealfrisby.nl
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