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HET HANDSCHRIFT AAN DE WAND – PROFETIE     ''Het handschrift is weer opnieuw aan de wand! – Laten we deze speciale brief eens nauwkeurig bekijken en zien of we de tekenen kunnen  lezen!'' ''Dit jaar zullen er verbazingwekkende gebeurtenissen plaatsvinden! In feite betreden we een nieuw en verrassend tijdsgewricht, die  spoedig de terugkeer van Christus zal zien!'' – ''We zien voor recht voor onze ogen de dagen van Noach en Lot, het teken van het uitbotten van  de Vijgenboom (Israël) en het teken van de generatie die al deze dingen in vervulling zal zien gaan! – We zien het teken van benauwdheid 

der volken en dat met verbijstering en onrust! En nu zien we onder alle naties een angst voor de komst van een Atoom Oorlog!'' (Luk.  
21:25-26)  – ''Men ziet nu dat het voedsel in sommige naties op begint te raken, ze zeggen dat de natuurlijke hulpbronnen in de naties op  beginnen te raken; en dat de waarde van hun valuta op begint te raken en etc.! – Maar volgens de Heere Jezus is de tijd nu het meest belangrijke  ding dat voor ons begint op te raken!''  – ''Onze dagen en jaren zijn genummerd,  en we vliegen weg!  – En de wereld zal  van oordeel en overweldigende gebeurtenissen getuige zijn!''
     ''De Schriften zeggen dat de Heere, de tijden en de plaatsen waar de volken zouden leven, al zelfs voordat ze benoemd waren 
tevoren bepaald had! (Hand. 17:26) – En Hij heeft alles tot aan 'de dag' vastgesteld!'' (Vers 31) – ''De nationale leiders kunnen sommige dingen waar we over gesproken hebben zien, maar het belangrijke ding, dat 'de tijd' aan het opraken is, zien ze niet! – Velen en zelfs religieuze  mensen kunnen het handschrift op de muur niet zien! – We betreden de tijd van krachtige machten, en we kunnen hun bewegingen begrijpen en onderscheiden!''       ''Er zijn demonische machten aan het werk die de mensen in de richting van het wereldwijde plezier heen wenden, en zodoende afvalligheid  en de grote afval veroorzaken!'' – ''We hebben internationale machten die aan een wereld regering werken! – We zien de religieuze machten tezamen  komen,  we  zijn  getuige  van  wereld  culten  in  werking!  –  We  zien  dat  de  machten  van  misdaad  en  de  onderwereld  hun  greep versterken!'' – ''We zijn er getuige van geweest hoe de machten van sterke drank en drugs de jeugd overweldigden! En we zien alzo de politieke  machten aan het werk! En nu zien we de lamachtige kwaliteiten van het charismatische, samengaande met andere religieuze groeperingen, de  politiek binnentreden (zoals voorzegd)!'' – ''Alzo zijn we getuige van de opbouw der naties, wat de machten der oorlog openbaren! – We zien 
de  machten  van  valse  vrede  opkomen!  Maar  in  de  uiteindelijke  analyse  zullen  al  deze  machten  tot  in  de  titanische  machten 
uitgroeien die  elkaar  bij  Armageddon zullen ontmoeten!  –  En zij  zijn  met  de  drie  onreine geesten (vorsen)  van de ondergang  
gecombineerd!'' (Openb. 16:13-14) – ''Voordat deze laatste gebeurtenissen plaatsvinden mogen we toevoegen dat de economische machten werkende zijn! Ongeacht op welke manier u het ook maar bekijkt werkt men zich in de richting van een economisch één wereld systeem!'' –  ''Nu is het de tijd om te geven en te werken voordat het te laat is!''     "Men kan door de sluier van de toekomst kijken en zien dat er verrassende gebeurtenissen aan de horizon verschijnen!'' – ''In dit uur zien we Jezus de ene kant op trekken, om Zijn mensen aan de ene zijde te verenigen, en de wereldmachten trekken het volkrijk op een andere pad van  zonde en afvalligheid! – Gelijkend op een grote orkaan van tijd, zal de wereld tot in een draaikolk getrokken worden, waaruit zij niet los van zal  kunnen komen! Zoals in een zwart gat in de ruimte, waarin geen ontsnapping mogelijk is!'' – ''Jezus is het antwoord, en nu is het de tijd om  Hem te zoeken!'' – ''In Dan. 11:38 zei de profeet, dat de God van krachten gedurende de eindtijd werkende zal zijn! Naast al deze wereldse machten, betreden we het tijdperk van de geestelijke machten van de Heere, die een dynamische verandering betreffende Zijn oogst zullen teweegbrengen! – We kunnen alzo de krachten van de natuur aan het werk zien; het weer, aardbevingen en etc.! En we kunnen het volgende  Schriftgedeelte recht voor onze ogen in vervulling zien gaan!  – Het is  een groot  teken!''  –  Rom. 8:22, ''Want wij weten,  dat het ganse 
schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is!'' De reden is in Vers 19 gegeven, ''Want het schepsel, als met opgestoken 
hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods!''  – Deze zijn de uitverkorenen, en zij  zijn bestemd en vooraf bepaald om in onze generatie te verschijnen!'' (Verzen 29-31) – ''En door de stem en de Geest van God weet ik, dat ik mij in dit uiteindelijke en laatste oogst werk  van de Heere Jezus, tot zoveel mogelijk van Zijn mensen uitstrek! – We betreden het mooiste punt van het tijdperk!     ''Zoals tevoren gezegd kan het volkrijk het handschrift op de muur niet zien! Zelfs onder de kerken zijn ze blind voor de geestelijke dingen!''  –  ''Zie zegt de Heere, zij zijn gelijk dit Schriftgedeelte: Math. 13:15, Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de 
oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren 
horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze!'' – ''Ondanks al de afvalligheid en afval, hebben we in deze natie en rondom  de  wereld  nog  steeds  een  wonderbare  groep  van  mensen,  die  zelfs  een  grotere  herstel  opwekking  dan  ooit  eerder  tevoren  verwachten!'' – ''De Heere Jezus kan rechtstreeks te midden van al deze negatieve machten Zijn werk doen, en zodoende Zijn kinderen tot in de  volle vervulling en opname brengen! – Dit is ons uur om grote dingen te doen door de Heere Jezus en dat zelfs tot in het wonderbaarlijke!'' –  ''Laten we ons dus verblijden dat God al deze dingen aan ons geopenbaard heeft, zodat we de belangrijkheid van het tijdselement en hetgene  wat de toekomst in petto heeft weten!'' – ''Vat nieuwe moed en verwacht dat de Heere wonderbare dingen voor u gaat doen!'' In Zijn Overvloedige Liefde,Neal  Frisby
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