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Dierbare Oogst Partner,
Hier volgen een aantal belangrijke datums om te onthouden, een korte samenvatting van komende gebeurtenissen. Er is sinds de crisis van
2008 veel gebeurd. Dit was slechts een waarschuwing vooraf met betrekking tot de grotere financiële crisis die ons te wachten staat. De
wereld nadert een financieel faillissement. We hebben alreeds een dramatische verandering gezien, maar terwijl deze cycli bij elkaar komen
zullen we, als zijnde een overgangsperiode, de vorming van een nieuw wereldsysteem zien plaatsvinden. 2013 en 2014 zullen sommige van
de meest belangrijkste tijdsperioden zijn. Wij naderen 23 augustus 2013, een belangrijke datum om te onthouden. Nu kan men het
belang zien van de datums die we hadden geschreven. (Lees de april 2013 brief.) We zien deze belangrijke datum en de cycli die ermee
gepaard gaan, alsmede 23 april 2014. Rond de 2014 datum zijn er twee eclipsen - een totale maansverduistering op 15 april, 2014 en een
jaarlijkse zonsverduistering op 29 april, 2014. Ik zou willen dat u een kijkje neemt naar hetgeen er rond deze belangrijke data aan de
hand is. Hier volgen een paar belangrijke opmerkingen vanuit Broeder Neal Frisby's bibliotheek.
Een korte beschouwing: "Er vinden verbazingwekkende gebeurtenissen plaats. Wereldwijde ontwikkelingen, houdingen en posities! In
wegen van wetenschap! Het weer (de natuur) bevingen (stormen) en etc.! Het lijkt erop dat de hele natuur het in de komende tijd uit zal
schreeuwen! We betreden definitief een nieuw verbazingwekkend tijdperk, die binnenkort de terugkeer van Christus zal zien! Weest er
zeker van en lees de Rollen, want daar zitten vele geheimen in die u binnenkort zult zien plaatsvinden!"
"We zijn zo dicht bij Gods laatste oogst en verzameling ... een geestelijke dynamische verandering! We kunnen deze Schriftgedeelten voor
onze ogen in vervulling zien komen. 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 tot nu toe. "De reden daarvan wordt in vers 19 gegeven, "Want het schepsel, als met opgestoken hoofde,
verwacht de openbaring der zonen Gods." – "Deze zijn Zijn uitverkorenen en zij zijn bestemd en vooraf bepaald om in onze generatie te
verschijnen! (Vers 29-31) En ik weet door de stem en geest van God, dat ik in dit laatste Capstone oogst werk voor de Heere Jezus, zo veel
van Zijn volk als ik maar kan aan het bereiken ben! Met andere woorden bevinden we ons op het fijnste punt van het tijdperk en behoren
we snel te werken en vastbesloten te zijn om in de korte periode vooruit voor Hem al hetgeen wat we maar kunnen te doen!"
"Terwijl het tijdperk afsluit zal het geloof van de Christen getest en gelouterd worden en de demonische machten zullen daarvan proberen
te profiteren en proberen om de dappere inspanning van de uitverkorenen te ontmoedigen! Maar Jezus laat ons Zijn vrede en zegt: "Uw hart
worde niet ontroerd en zij niet versaagd!" (Johannes 14:27) Deze zelfde krachten zullen proberen om de christenen ellendig te laten voelen
vanwege de onderdrukkende omstandigheden waar de wereld zich in bevindt, maar Jezus geeft ons vreugde om dit te compenseren. En Zijn
blijdschap blijft in ons, en uw blijdschap wordt vervuld!" (Johannes 15:11)
"Ook zal de Satan vlak voor de opname de uitverkorenen proberen te slijten waardoor ze moe en afgemat zullen zijn; maar Jezus geeft ons
wederom de overwinning!" Jezus zei, "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven!" (Matt.
11:28) "Wees ook niet bevreesd, David zei eens; de Heere heeft mij uit al mijn vrezen gered!" En zo zullen Zijn uitverkorenen door de
Heilige Geest getroost worden en de grote vrede van de Heere voelen als we in de oogst werken en ons op Zijn wederkomst voorbereiden.
"Overal waar we maar kijken zien we Gods tekenen ter waarschuwing van de mensen dat het tijdperk aan het eindigen is. In elke richting
op de aardbol zien we vervulling van profetie! Wij bereiken het keerpunt in wereld aangelegenheden. Het staat voor alle naties!" –
"Het anti-Christ systeem bereidt zich voor om veranderingen te bewerkstelligen en is zelfs nu met subtiele plannen bezig! Alzo betreden we
aan de andere kant het keerpunt voor de uitverkorenen! De Heere zal werkzaam zijn om uit de oogst nieuwen binnen te hale n. Hij zal een
verfrissende nieuwe zalving geven. Wij zullen nog meer in het wonderbaarlijke wandelen; ons voor de opname gereedmakend! We bereiken
het profetisch keerpunt en Jezus komt zeer binnenkort!" – "Hij zal ons in een uitstorting verzamelen! Het is alsof de uitverkorenen zwervend
zijn geweest. Hij verenigt Zijn eigen. Hij heeft de omzwervingen en tranen van Zijn volk gezien!" – "Zijn die van hun ook in een fles zoals bij
David? Ps. 56:9 – Blijkbaar houdt God onze gebeden en tranen bij!" Openb. 5:8 – "Dit weten wij, Jezus houdt van ons!" – "Al wat gij zult
begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen! (Matt 21:22) Als we tezamen in Jezus zullen blijven zal het gedaan worden!
(Matt. 18:19) – "Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan!" (Ps. 98:1) En Hij heeft ons de overwinning gegeven!
Amen!” Einde citaat.
Deze maand geef ik een Speciaal Schrijven uit genaamd "Profetische Betekenis – Jozef's Visioenen", evenals een prachtige DVD,
"Weather, Signs and Quakes." – Er is geen betere tijd om ter wille van het Evangelie te geven want de tijd is werkelijk kort. Ik wil u
persoonlijk bedanken. Ik waardeer het echt en het helpt ons met onze campagnes en projecten! En inderdaad zijn degenen die meehelpen om
zielen vrij te zetten en te redden wijs! Moge de Heere een bijzondere zegen plaatsen op al diegenen die deze maand schrijven.
Uw Broeder in Christus,

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Valiant People”
“Hook of Faith”
“Working For Good”
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Een Nieuwe DVD uitgave: “Weather, Signs and Quakes”
Ook beschikbaar: “Water, Fire and Thunder”
($20.00 donatie per stuk)
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