
                                                                                                                                                                                                                                                            

Dierbare Oogstgenoot, 
Grote veranderingen in 2023! – Maar laten we het eerst over het weer hebben. De zwaarste storm in vele jaren breekt records.  Ze

plaatsten er een titel bij genaamd de "Polar Bomb cycloon" van extreme kou. De aarde lijkt te verschuiven in haar extreme stormen
en  meer  droogte  kan  niet  ver  achterblijven. De  wetenschap  bestudeert  veel  vulkanen  die  ons  weer  zullen  beïnvloeden,  evenals
aardbevingen die eraan komen.  Alle nieuwe technologie neemt de samenleving over. Blijkbaar zijn ze niet op de hoogte van alle
gebeurtenissen die plaatsvinden met onze economie en onze vrijheden die verloren gaan. Een van de regeringsfunctionarissen zei
dat mensen als zombies zijn. Onze regering luistert al onze nieuwe technologie volledig af, verzamelt informatie voor de nieuwe
wereldorde en ook een doorbraak in kernfusie. Laten we nu eens lezen wat broeder Neal Frisby zei dat snel zal naderen. 

WE KIJKEN VOORUIT – Een van de meest gestelde vragen van vandaag is: “wanneer zal de Heer terugkeren?” De beste manier om
dit te beantwoorden is, volgens het profetische bewijs, dat Hij zeer spoedig of op elk moment in de nabije toekomst zou kunnen komen!
“Eerst gaf de Heer, in de Schriften, de mens 6 dagen (6,000 jaar!) De hemelen verkondigen dat er een grote onderbreking op aarde zal zijn
als de 6,000 jaar verstrijken! Het lijkt erop dat de zaak is vastgesteld met drie getuigen en ook zeker wordt bevestigd door de tekenen om
ons heen!” – “Er is ook een verkorting van de tijd. Dus de wederkomst van Christus doemt vlak voor ons op!  – Dan. 12:4 verklaart
samen met andere Schriftgedeelten dat de kennis zou toenemen in combinatie met snelheid naarmate onze tijd eindigt!” – “Er leven nu
meer onderwijzers en wetenschappers dan we in 6,000 jaar hebben gehad! De uitvindingen van de mens onthullen Zijn nabijheid! Het
einde daarvan zal zijn met een stortvloed aan gebeurtenissen!” 

DE PROFETEN VOORZAGEN HET  – met een absoluut ongelooflijke nauwkeurigheid, de plotselinge verschijning van de radio,
auto, elektriciteit die de mensheid het industriële tijdperk in dreef!  Vervolgens kwam de splitsing van het atoom, de televisie en de
computer ineens tot de mensheid! Toen werden we het ruimtetijdperk in gehaast! – Er is in een paar jaar meer gebeurd dan in 6,000 jaar! –
Waarom in zo'n korte tijd? Omdat het 'een teken' zou zijn dat Hij in deze periode zou terugkeren! En als afsluiting van alle profetieën
verscheen Israël na 2,000 jaar in haar thuisland als natie (1946-1948)! – “Jezus openbaarde dat veel mensen die hiervan getuige waren,
ook Zijn wederkomst zouden zien! – En mijn mening is dat vanaf het moment dat Israël een natie werd, de Heer heel goed zou kunnen
terugkeren voordat er weer een jubeljaar aanbreekt!” – “De uitvindingen van onze tijd vertellen ons dit ook! – De mens bedenkt of creëert
eigenlijk niets! Hij kan alleen ontdekken wat God al gemaakt heeft! En daarom kunnen ze het alleen doen naar Gods vooraf bepaalde wil!
En daarom heeft  de  mens  in  zo'n  korte  tijd  zoveel  uitgevonden om ons  te  waarschuwen voor  Zijn  spoedige  verschijning!  Met  het
ruimtetijdperk 'keek de mens naar boven', dit is een 'teken' van Zijn komst in onze generatie!”

WERELDWIJDE PROFETIE – “We zullen sociaal geweld zien. . .  en dan bedoel ik massaal geweld! De wereld staat een sociale
revolutie te wachten die nog niet eerder is gezien! – Als men dit koppelt aan hongersnoden en droogtes, kunnen we enorm geweld over de
hele  wereld  voorspellen!  Het  laatste  tijdperk  zal  gevaarlijk  zijn.  De  gebeurtenissen  zullen  apocalyptisch  en  catastrofaal  zijn!”  –
“Uiteindelijk zei Jezus, tenzij Hij op een gegeven moment tussenbeide zou komen, zou er geen vlees worden gered!”  – "Vervolgens
zullen de zware weerpatronen, de gigantische stormen, de grote aardbevingen en de natuur het uitschreeuwen, de terugkeer van de Heer
is op ons!" 

DE WERELDWIJDE EENHEID – “Nieuwe uitvindingen en de computer gaan verrassende veranderingen brengen voor de mensheid,
verenigd in één enorm elektronisch systeem! – Dit zal een geldloze samenleving opleveren zonder de uitwisseling van geld! - Alle zaken,
inclusief het werken, kopen en verkopen, worden gedaan met markeringen en nummers!  – Met een instante wereldcommunicatie is
dit mogelijk!  – Een wereldsatelliet,  vooruitgang in computertechnologie zal deze wereldwijde orde mogelijk maken! – Klaarblijkelijk
keert  de  wereld,  voordat  dit  alles  plaatsvindt  terug  naar  een  hoge  inflatie  of  inflatiedepressie  in  de  tijd  van  een  hongersnood  en
voedseltekorten!  -  Maar  dit  weten  we  wel,  voordat  het  daadwerkelijke  merkteken  wordt  gegeven,  wordt  de  uitverkorene
opgenomen! – “Dit alles is ter voorbereiding van een komende wereldleider die alle religies onder één schuilplaats zal verenigen. Op dit
moment vormen ze een oecumenische religieuze macht om in de handen te leggen van een komende werelddictator! Volgens Openb. 13 &
17 zal er een Internationale regering en religieus systeem zijn!

Eindelijk zal deze vreemde personage in de Tempel van Jeruzalem zitten en beweren dat hij God is!” (2 Thess. 2:4) “U vraagt zich af:
'Hoe  snel  zal  deze  persoonlijkheid  verschijnen?'  Welnu,  we  zien  zijn  subtiele  werkingen  al  in  het  Midden-Oosten  en  in  andere
gebeurtenissen en hij zal spoedig op Gods vastgestelde tijd aan de opkomen en zijn misleidende plannen onthullen aan een verbijsterde
wereld! Deze leider zal zoveel bewondering krijgen dat de valse kerk de macht zal hebben om iedereen te vernietigen die weigert hem als
God te erkennen! En dit is net om de hoek! Profetisch gesproken zijn we op het middernachtelijk uur!” – Einde aanhaling. 

Deze maand heb ik een nieuw speciaal boek genaamd The Original Fire en een dvd, "Hell - A Place." – Het is goed om te weten dat
God een plan heeft voor een ieder van ons. Zijn zegeningen aan het einde zullen groot zijn voor degenen die helpen met deze belangrijke
boodschap. Ik zie Gods hand al veel mensen zegenen en Zijn Woord garandeert de grootste zegeningen voor degenen die trouw helpen
om Gods boodschap uit te dragen. Ik zal voor een ieder van jullie bidden.

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!!                       w w w . N e a l F r i s b y . n l  |  W a a k t  e n  b i dt ,  J e z u s  k om t  s p o e di g !                    kantoor@nealfrisby.nl

  Neal Frisby Hoofdsteen Partners  ©                N I E U W S B R I E F                       J A N U A R I  2 0 2 3


