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Dierbare Oogst Partner,

Men kan zien dat de tijd geleidelijk aan vervaagt tot in het uur van de grootste duisternis waar de aarde in zal gaan. Er vinden zo
veel gebeurtenissen plaats. Eerst de financiële crisis met betrekking tot Griekenland. Terwijl ze denken dat ze dat opgelost hebben
zien we nu Spanje, Portugal en Italië met hun problemen op de voorgrond treden. Ik heb een aantal van de vroegere geschriften van
Broeder Frisby bestudeerd en herinner me sommige van de woorden die hij tot me sprak, dat het einde als een overstromende
vloed van gebeurtenissen zou komen over een wereld die zich niet bewust is van de spoedige terugkeer van Christus, want
waarlijk zijn zij in slaap zoals de Schrift het in Matth. 25:5,6 heeft gezegd. De vroegere geschriften en rollen wijzen op de
hedendaagse gebeurtenissen. Ik heb een belangrijke boodschap uit Broeder Neal Frisby's vroegere bibliotheek.
"Dit is een zeer speciale brief aan mijn geweldige partners en voor u persoonlijk." Jezus zal Zijn laatste gouden kandelaar
(Openb. 1:20) op een zeer ongelooflijke en absoluut fantastische manier in de eindtijd zeker een bezoek gaan brengen! En u
bevindt zich rechtstreeks te midden van Zijn overschaduwende tegenwoordigheid, net als de verspreiding van de zon over
de "tarweoogst!" (De Bruid) Ook zal zijn elektriserende zalving u beschermen en in Zijn volmaakte wil leiden. Hij zal ferm met u
staan. De lieflijke invloed van de Heilige Geest zal een grote verfrissing brengen tot degenen die Hij geroepen heeft! Verheug u, open u
gewoon en ontvang! De Heer kende ons al voor de grondlegging der wereld en wist dat we beiden op de gestelde tijd in Zijn werk
tezamen zouden werken! U bent voorbestemd om betrokken te zijn bij enkele van de grootste wonderen en gebeurtenissen op de
hele aarde! Ik zou kunnen zeggen dat de Heer ons net zo goed als Zijn grootste aartsengel kent! (Ef. 1:4) Ik zou graag iets wat ik een
tijdje geleden schreef willen herhalen. "Van wat ik vooruit zie, zal de Heer zijn kinderen echt aan het verzamelen zijn en dat op
een zodanige manier waarop de wereld en de dwaze maagden niet in staat zullen zijn het te begrijpen! De echte rijke
machtige Organisaties zullen aan het eind met veel van de rijkdom eindigen, en in verwondering en verbazing zullen het
letterlijk de kleine kinderen van God zijn die zij als gevolg van onenigheden zullen uitstoten, als de kerken zich tot het antiChristelijke systeem bewegen! "En de echte Bruid van de Heer zal hen waarschuwen, maar de kerken zullen de ware
Uitverkorenen er uit zetten! Maar Jezus zal degenen die zich tot Hem keren liefhebben terwijl Hij Zijn uitverkorenen
verzamelt! Er zal een laatste verwerping van het Woord door de Wereldse Kerk systeem plaatsvinden! Dit tijdperk eindigt
in een complete duisternis (black-out) met betrekking tot het Woord, wat een vertrek van de Heer uit hun midden
veroorzaakt! Hij zal aan de buitenkant zijn en Zijn kinderen tot gehoorzaamheid aan Zijn Woord roepen." Na een kort en
krachtige demonstratie van Zijn geest zal de kleinere groep opgenomen worden! Herinner u dat het Israël was dat in de oude dagen
het licht had, maar het was Egypte dat zo donker was dat men het kon voelen! Maar in de huizen van de Israëlieten was er licht, en
dat ware heldere licht is op komst! Het stralende woord van de rollen zal in helderheid uitbarsten! En Jezus zal zichzelf onder de
mensen manifesteren en de vuurkolom zal tot aan de nacht licht geven! De volheid zal binnen afzienbare tijd op de Heiligen rusten!
"Zie zegt de Heere, ik zal een muur van vuur rondom haar zijn en een grote heerlijkheid te midden van haar zijn! Ik leidde
de kinderen Israëls stap voor stap. Hoewel ze veertig jaren rondzwierven, nam Ik hen plotseling en snel mee tot in het
Beloofde Land en op de gestelde tijd zal Ik Mijn Bruid vlug binnenleiden! Ja ik zal u alzo leiden. Zie, evenals Ik Elia de
profeet leidde en voor hem zorgde, zal Ik voor u zorgen! Ja, evenals Ik Abraham en Jozef voorspoedig deed zijn en zegende
zal Ik u overeenkomstig uw vertrouwen voorspoed geven, zegt de Heere der Heerscharen! Mijn hand is niet karig met
betrekking tot deze beloften. Spring voorwaarts, zegt de Almachtige, en ik zal sneller handelen dan een pijl die door de
boog geschoten wordt! Mijn oog heeft reeds alles gezien wat uw ziel gedaan heeft, en Ik heb en zal zelfs het kleinste ding dat
u zal doen niet over het hoofd zien! Ja, u hebt tevoren veel dingen gezien, maar u hebt nog nooit een soortgelijk iets gezien
als hetgeen waarvan ik op het punt sta om voor u in dit uur te doen! Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, want
dezelfde hand die in de rotssteen voor Mozes schreef heeft het woord van deze uiting geschreven! Want ik ben de Heer en
Mijn heerscharen zijn talrijk!" AMEN. (Einde citaat.) – Deze boodschap is zeker tot een zegen geweest en heeft vele partners van
Broeder Frisby geholpen om het volledige en ware woord van God te begrijpen en te vertrouwen. Hij bedoelde het voor de vroege
werkers en in het bijzonder voor de werkers van het late uur.
Deze maand geef ik een nieuw Speciale Geschriften Boek – Deel Elf uit genaamd "De Laatste Hoofdstukken van Profetie." Dit
is met zekerheid een boeiend boek waarvan ik weet dat u zult genieten. Ook een DVD genaamd "Digging and Planting" (zie het
aanbod hieronder.) – Deze zomer zullen we met Broeder Frisby's boodschap door middel van een grote hoeveelheid van zijn
literatuur tot vele mensen een getuigenis afgeven. Uw hulp zal zeker nodig zijn om dit project te verwezenlijken. Jezus heeft waarlijk
een beloning voor onze inspanning met betrekking tot het verstrekken van dit evangelie aan de mensen die er behoefte aan hebben.
Moge er met al degenen die deze maand helpen een bijzondere zegen zijn. Ik zal in een speciaal gebed aan u denken.

Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“The Excellent Way”
“Late!”
“Shifting Sands”

w w w. N e a l F r i s b y. n l

Een Nieuwe DVD uitgave: “Digging and Planting”
Ook beschikbaar: “Update and Projection”
($20.00 donatie per stuk)
Postbus 71
8050 AB Hattem
Tel: +31644752537

