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Dierbare Oogst Partner,
Vorige maand bezaaiden we een wonderbare geloofs-opbouwende brief. Deze maand zullen we het oogst seizoen bezaaien welke over ons is.
Broeder Frisby schreef een wonderbare boodschap over de tijd van het einde, en de oogst. Maar voordat we daar mee beginnen zullen we eerst over
het weer praten. De kringlopen van de zon bereikten hun diepte peil in 2008. Zodat de volgende 4-5 jaren ons slecht weer zullen brengen overstromingen, droogtes en stormen van grote omvang. Nu een korte kijk op de economie. Chrysler faillissement. Faillissementen zijn een groeiend
probleem. In de komende maanden zullen de bedrijven hard getroffen worden. De aarde en zijn mensen gaan het uur van donkerheid binnen. Dit is
de tijd om te bidden, en om elkaar te vergeven, terwijl u in het Evangelie kunt werken. Ik heb sommige spannende brieven voor u, mis het niet. En nu
een wonderbare boodschap van Broeder Neal Frisby.
''Deze keer zullen we spreken over de overvloedige rijke bloeitijd, en de oogst van De Heere! En Jezus heeft de Heilige Geest sikkel in Zijn
Hand, om tot Zijn voorbeschikte veld te naderen!'' De Heilige Geest leidt mij om dit Schriftgedeelten te schrijven, Joh. 4 : 35, '' Zegt gijlieden niet:
het zijn nog vier maanden, en dan komt de oogst? Ziet Ik zeg u: heft uw ogen op en aanschouw de landen; want zij zijn alrede wit om te
oogsten!'' Vers 36, er een beloning en een verblijden tegelijk zijn. - '' Velden '' betekent, dat Hij hen uit verschillende groepen zal oogsten! - '' Zij
zullen tezamen vergaderd en in Zijn schuur gebracht worden!'' ( Math. 13 : 30 ) - Mark. 4 : 23, 26-29 zegt, '' Zo iemand oren heeft om te horen, die
horen.'' Deze verzen openbaren de wacht periode, en laten het proces van De Heilige Geest zien, om Zijn fijngevoelig werk te doen! - Vers 28 laat
zien, '' Eerste het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar! '' '' we gaan het laatste stadium van de volle aar binnen!' ' - ''Jezus
verwijderd de bast! Dan wordt het koren in zijn volheid gezien, en dan neemt Jezus hand het weg!'' - '' En vers 29, openbaart, en als de vrucht zich
voordoet, '' terstond '' zendt Hij de sikkel daarin! - Omdat de '' oogst '' is gekomen! Zie het bereikt een zeker stadium, plotseling is de oogst daar, en
brengt het snel in de schuur!'' - Merk op het woord, '' terstond '' - het laat de Heilige Geest in actie zien!
'' Deze laatste uitstorting zal met liefde en begrip gepaard gaan, en een brandend geloof om De Heere des Allerhoogste te zien!'' Jes. 43 : 10
openbaart Zijn wonderbaar getuigenis! Vers 13 zegt, '' Ik zal werken, en wie zal het keren!'' - Vers 19 zegt, '' Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu
zal het uitspruiten, zult gij lieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis!''
Jes. 44 : 3 laat de uitgieting van overweldigende kracht zien. En Zijn kinderen zullen het inzuigen!'' Zach. 10 : 1 openbaart, '' het herstel van de
late regen, en het zal heldere wolken vol van prachtige kleuren van Zijn Geest, gelijk de Regenboog rond Zijn Troon brengen!'' ( Openb. 4 ; 3 ) - Ezec.
1 : 28 laat zien, '' Hoe de glorie van De Heere onder ons zal werken!
'' Math. 3 ; 12 verklaart, '' Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen!'' Math. 21 : 42 - 43, '' Jezus sprak, De steen dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks! Het openbaart, dat het
aan een natie gegeven zou worden, die daarvan zijn vrucht zal voortbrengen! Natie betekent ook aan een zekere groep! De Hoofdsteen zal onder de
Bruid van De Heere Jezus in deze natie zijn!'' Amen! - Jes. 46 : 9 - 10, '' Dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik. Die van den
beginnen aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn, Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn
welbehagen doen!'' - Zach. 4 : 7 openbaart, '' De Hoofdsteen zal zeker voor de Bruid komen.'' Vers 10 openbaart '' Dat velen zullen denken dat het
maar een klein ding is, maar het is groot in de ogen van de Heere welke het ganse land doortrekken!'' - Openb. 2 : 29, '' Die oren heeft, die hore
wat de Geest tot de Gemeente zegt! Amen''
'' We nemen de vrijheid om sommige belangrijke Schriftgedeeltes te herdrukken welke tevoren voor u waren gegeven betreffende Zijn
komende handelingen!'' ''We zijn zowat een getuigen, omtrent de ware beweging van Zijn Heilige Geest over Zijn ware mensen!'' - Laat ons
doorgeven, sommige Schriftgedeeltes in Joel 2 : 21 - 29. Deze verzen hebben een dubbele betekenis, de bedekking over de Heidenen en de bedekking
over de Joden, en het herstel op het einde van de eeuw!'' Vers 21, '' Vrees niet, O land; verheug u, en wees blijde; want De Heere heeft grote
dingen gedaan!'' Vers 23 spreekt over het geven van den vroege regen, waar we doorheen zijn gegaan, en nu zeggen de verzen, Hij is gereed om de
laten regen, met wat we gehad hebben tezamen uit te storten! Het zegt, de eerste maand, zoals ik eerder geschreven heb heeft dit een gecombineerde
bedoeling, welke van jaren spreekt, etc. - Vers 24 openbaart, '' de volheid van openbaring en geestelijke dingen zullen overvloedig zijn!''
Vers 25 verklaart, '' Vol herstel voor de Gemeente, en satan zal niet instaat zijn , om de volle bloem van God's kracht te verhinderen! En het
laat zien, dat Zijn uitverkorenen ten slotte, compleet overtuigd in vrede en volledigheid zal zijn! '' Verzen 27 - 28 openbaart, '' de machtige
uitstorting die erop de heidenen zal zijn, en het zal overgaan, en het tot de Israëlieten uitroepen! Joel 3 : 13-15 laat zien, '' dat het tijdperk rijp voor
het oordeel is, en menigten zullen er in het dal der beslissing zijn! Het voorziet de verduistering van de zon en de maan en de hemelen, en de aarde
zal schudden! - '' Maar de roep voor de uitverkorenen Heidenen zal hier aan vooraf gaan! We zijn ons nu hiervoor aan het gereed maken! Weest
gereed ! Einde aanhaling.
We hebben vele projecten, waar we u hulp bij nodig hebben. Voor allen die helpen, zal er een grote zegen zijn. Zendt uw gebeds verzoeken. Ik
wil voor een ieder van u bidden, voor God's leiding en zegeningen.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
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