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Dierbare Oogst Partner,                Wederom zijn we in deze wonderbare tijd van het jaar om de geboorte van onze Heere Jezus te vieren. Toen Jezus geboren was vonden er vele gebeurtenissen in de hemelen plaats om de komst van de Heere Jezus te tonen. De hemelen hebben ook nu over Zijn wederkomst gesproken. Dit jaar hebben er vele hemelse gebeurtenissen plaatsgevonden, vooral verduisteringen op ongewone tijden. Deze kerst zal niet anders zijn. Een ongewone totale maansverduistering zal er plaatsvinden op 21 december, de winterzonnewende, de eerste dag van de winter, en dat vanaf het  Amerikaanse continent zichtbaar. En wat omtrent volgend jaar? Er zal op 4 Jan. 2011 ook een zonsverduistering wezen. Dit was een jaar van grote gebeurtenissen, maar 2011 zal een totale verrassing van onverwachtse gebeurtenissen zijn en bovendien veel ernstiger dan 2010. Ik zal  hier meer over schrijven en daar in onze Januari brief meer starten. Ongeacht wat men doet zal het Evangelie altijd de waarheid zijn. Jezus zei dat deze bijzondere dingen juist vlak voor Zijn terugkeer zouden gebeuren. Tekenen in de hemelen!  – Ik heb een prachtige Kerstbrief vanuit Broeder Frisby's bibliotheek van welke ik weet dat u zult genieten. En nu een aanhaling van Neal Frisby.      ''Dit is een goede tijd om onze liefde voor Jezus te uiten en Hem te verhogen, en gewoon te vertellen wie Hij is! De Bijbel zegt dat Hij boven  ALLES is, en er is geen andere God of redder voor Hem! Maar het schijnt dat sommige mensen dit, vanwege de bescheiden manier van Zijn komst als een baby, niet kunnen geloven!'' Luk. 2:7, ''spreekt over Zijn bescheiden komst! Vers 9 toont dat de hemelen verlicht waren en de herders  omstraald werden! Vers 10 brengt ons allen met een grote vreugde in verband, dus berisp de Satan, wees blij en accepteer deze grote vreugde,  het is van u! Vers 11 openbaart dat Hij onze Eeuwige Schepper is! Namelijk dat u heden geboren is in de stad van David de Zaligmaker, welke is  Christus, DE HEERE! – (Jezus)'' – ''Vers 12 voorzegde exacte hoe Hij er uit zou zien! In vers 13, zien we dat de engelen de overwinning uitroepen voor de Ene Grote en de Hoogste Lofprijs voortbrengen! En laat ons dus het zelfde doen, prijs Hem voor uw redding, genezing en eeuwig leven!''       Math. 1:23, ''openbaart de naam Emmanuel, wat betekent God kwam tot ons in lichaam en geest!''  Kol. 1:16 openbaart deze onfeilbare woorden, ''Alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen!'' Vers 17, Hij is voor alle dingen, en door Hem bestaan alle dingen! Vers 18, Hij is  het Almachtige hoofd! Vers 15 verklaart, Hij is het evenbeeld van de onzienlijke God!'' – ''Dus is er geen excuus, en we zouden Hem beide als  Heer en Verlosser moeten aanbidden! Hand. 2:36 zegt, Deze zelfde Jezus, dien gij gekruist hebt, is beide Heere en Christus!'' Als u deze woorden gelooft, dan hebt u een eeuwige plaats met Hem!           ''Joh. 13:13 verteld dit alles, Gij heet Mij Meester en Heere: en gij zegt wel, want Ik ben het. Joh. 8:58, Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar  zeg Ik u: eer Abraham was, ben Ik! En het was de Machtige Ik ben, die Ik ben, Die Mozes bij het brandende braambos ontmoette!'' (Ex. 3:14) – ''  Dan zei Jezus in Joh. 5:43 duidelijk dat Hij in de naam van de Vader kwam, en dat is de Heere Jezus Christus! En om de uiteindelijke Hoeksteen  woorden op dit onderwerp te plaatsen zegt Jezus in Math. 28:18, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde! Geloof, handel en dank Hem! Door geloof zijn Alle goede dingen het uwe!'' Jes. 9:5 noemt Hem het kind welke de Almachtige God is, de eeuwige Vader . . . Joh. 14:8-9. – Jezus  verklaart Zichzelf als de Almachtige! Openb. 1:8.     ''Ik was deze Schriftgedeeltes aan het lezen en misschien zullen zij een ware zegen voor u zijn!'' – '' Onze Heere is groot en van veel kracht;  Zijns verstands is geen getal!'' (Ps. 147:5) ''Hij kent al uw noden, en zal u leiden!'' – ''Vertrouw op den Heere, en steun op uw verstand niet, ken  Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken!'' (Spreuken. 3:5-6) – ''En de Heere richtte uw harten tot de liefde van God, en tot de  lijdzaamheid van Christus.'' (2 Thess. 3:5) – ''Hij geeft u vrede, geduld en rust! Prijs Hem! – ''Weest sterk en hebt goede moed . . . want de Heere, uw God . . . gaat met u; Hij zal u niet begeven, nog verlaten!'' (Deut. 31:6) Ja, wacht op de Heere en Hij zal uw hart versterken! (Ps. 27:14)      Het volk des Heeren zal meer uitbundige kracht van Hem ontvangen; wees tegelijkertijd op uw hoede, want de Satan zal het ware lichaam  testen!  –  De Schriften verklaren dat de uitverkorenen op dit  uur vervolgd zullen worden door godslasteraars,  onsamenhangend geroddel,  volksmenners, spotters en blinde geleiders! – Maar hiermee samenhangende zal Jezus meer liefde, vreugde en glorie over de ware gelovige uitgieten! – De Heilige Geest heeft gezegd, ''Dat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door  vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus!'' (1 Petr. 1:7) '' Ja, zegt de  Heere,  de  Almachtige;  zal  u  zegenen  met  de  zegeningen  des  hemels  van  boven!''  (Gen.  49:25)  –  ''Deze  Schriftgedeeltes  zijn  waar  en  geloofsgetrouw zegt de Heer der Heerscharen.'' – ''De Eeuwige God is uw toevlucht en van onder eeuwige armen!'' (Deut. 33:27) – ''Zie zegt de Heere Jezus, geloof dit Schriftgedeelte – gelijk uw dagen zal uw sterkte zijn! (Deut. 33:25) En alzo zullen geestelijke zegeningen, bescherming en  voorspoed het uwe zijn als u dagelijks op Mijn beloftes vertrouwt!'' ''En Ik wil u niet alleen elke maand of jaar leiden, maar Ik wil u dagelijks  leiden en u in het licht van Mijn Heilige Geest besturen! Ja, menigvuldige wijsheid en geheimenissen zullen er aan Mijn schapen gegeven worden,  die zich voeden in de weide van de Heere Jezus!'' Einde aanhaling.     Broeder Frisby kon waarlijk als geen ander de geboorte van Christus naar voren brengen. Zijn Kerstbrieven zijn zo aangenaam. Deze maand  heb ik twee Speciale Schrijven die uw geloof zullen doen toenemen, ''The Creator Returns'' en ''Faith – Positive Power.'' Ook breng ik een DVD uit  genaamd ''Creation Declares the Creator'' – We hebben vele opwindende projecten komende en ik weet dat u daar deel aan wilt hebben. Uw hulp wordt waarlijk gewaardeerd. Wensende allen een Hele Gelukkige en Vreugdevolle Kerstvakantie en een Voorspoedig Nieuw Jaar toe!                                                           Uw Broeder in ChristusGerald Frisby
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