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De schaduwen van de tijd bewegen over de aarde. Veel belangrijke gebeurtenissen vinden er plaats en sluiten het tijdperk uit.  Alreeds  
heeft Rusland in hun handelsovereenkomst met China een enorme deal gemaakt om olie te leveren. Dit zal de oliemarkt en al degenen  
die van de Russische olie afhankelijk zijn treffen. Er zal ook een handelsovereenkomst tussen Duitsland, Rusland en China aan de 
oppervlakte komen. In deze brief heeft Broeder Neal Frisby een aantal interessante profetieën en woorden over deze onderwerpen. (Deel 3 
van deze series.) 

PROFETIE EN HET MIDDEN-OOSTEN – "Hoe past de olie en alle soorten van energie in het profetisch beeld als het tijdperk afsluit?  
We zien dat God met opzet het grootste deel van de oliereserves in het Midden-Oosten gebied plaatste – het Hof van Eden; de planten en  
dieren centrum van de wereld. Bijbelse factoren leiden ons er toe te geloven dat Eden in de buurt van Irak (Babylon) gelegen lag en een deel  
van de Perzische Golf, Koeweit en eventueel Arabië bevatte!" – "Het Paradijselijk Hof van God nam voor de vloek een aardig gebied in. 
Er wordt gezegd dat de archeologische vondsten bewijsmateriaal ontdekt hebben en dat de Babylonische inscripties dit gebied als de  
oorspronkelijke plaats van de mens aanwijzen!" – "Van Koeweit, dat vlakbij het centrum van Eden gelegen is, wordt gezegd dat het  
meer olie per vierkante mijl bevat dan enige andere plek op aarde.  Ook is het verbazingwekkend, maar in Abadan, Iran, is een van de 
grootste  olieraffinaderijen  gelegen.  Hier  is  iets  interessants,  in  Openbaring  9:11 hadden  ze  een  koning  over  hen,  die  de  engel  van  de  
bodemloze put is, wiens naam in het Hebreeuws Abaddon is! – We kunnen zien hoe dicht dit aan Abadan gerelateerd is. En dit is allemaal  
dicht bij waar het mondiale conflict zal plaatsvinden – Armageddon!" – "De naam Abaddon betekent vernietiging! En we weten dat het olie  
bij elke vernietigende oorlog van de laatste tijd betrokken is geweest!" – Openbaring 13:4 zegt, "Wie kan krijg voeren tegen hetzelve? (het 
beest) – Dus heeft hij de controle over de olie en energie die wordt gebruikt in de moderne oorlogsvoering – en wie kan er zonder deze  
benodigdheden oorlog voeren? – Dus nu zien we hoe de olie en alle soorten van energie in het profetisch beeld passen en blijkbaar een van de  
belangrijkste oorzaken van de slag van Armageddon kunnen zijn! – Maar uiteindelijk laat God Rusland en de koningen van het Oosten toe om 
de strijd met hem aan te gaan! – Het ijzer en de klei splijten!"

AANVULLENDE INFORMATIE MET BETREKKING TOT EZ. 38 – Laten we deze opstelling openbaren. Vers 2 zegt tegen de 
profeet, zet uw aangezicht tegen Gog, "het enorme land van Rusland." En dan gaat het verder met het noemen van de volken die samen met  
Rusland op zullen trekken! – China sluit zich ook tot in Gog's gelederen aan! (Openb. 16:12) – Ez. 38:12-13, "onthult dat deze legers naar  
beneden afkomen om een grote buit te buiten (olie, zilver en goud) uit het Midden-Oosten en voedsel uit het vruchtbare land van Israël!" De  
verzen 8-9 – "Let op het woord 'opstijgen' wat betekent om omhoog te gaan, dan staat er aankomen als een storm (een storm is destructief,  
elektrisch en vurig.) Dit onthult ook de motoren van moderne vliegtuigen – Dan zegt het dat ze als 'een wolk' zullen zijn om het land te 
bedekken. Dit omvat alle soorten nieuwe vliegtuigen, waaronder miljoenen parachutisten! – In de verzen 15-16 wordt het Hebreeuwse 
woord 'Parash' gebruikt – waarvan wordt gezegd dat het de oorsprong van het woord parachutisten is!" – In al deze verzen wordt ook getoond 
dat het weer verstoord is en als een instrument van oorlogsvoering gebruikt wordt. Want we zien hagel neerslag met een gewicht van bijna  
honderd pond! (Openb. 16:21) Ez. 38:10 zegt: "gij zult een kwade gedachte denken." In het Hebreeuws betekent het woord dat gebruikt wordt  
voor denken; een toestel of uitvinding. Dus is hetgeen Rusland vertrouwen geeft namelijk dat ze een nieuwe uitvinding uit de ruimte hebben,  
dat waarschijnlijk in staat is om de raketten van de VS onschadelijk te maken voordat ze hun silo's of ruimte posities verlaten. – "Er zullen  
laser en energie wapens vanuit de ruimte gebruikt worden, en er komen nieuwe wapens aan!" Ezechiël 39:2-4, "openbaart dat vijf zesde van  
de Russische troepen zal sterven en aan vraatzuchtige vogels gegeven zal worden!" –  "De Satan heeft deze krankzinnige oorlog zelf 
geïnspireerd! Als vele naties zich zullen verenigen en voor de grote strijd de Eufraat over zullen steken zal de wereld van zijn grootste  
bloedbad getuige zijn. (Openbaring 14:20) En het bloed kwam zelfs tot aan de tomen der paarden, ongeveer 200 mijlen ver!" – "De 
Schriften vertellen ons te bidden zodat we aan al deze dingen zullen mogen ontsnappen en voor de troon van de Koning gesteld mogen 
worden!  –  Dit  alles  volgde  uit  de  geïnspireerde  profetie  die  in  het  eerste  paragraaf  werd  gegeven  en  leidde  dat  ons  naar  de Bijbelse  
gebeurtenissen die volgden! – En het zal in onze generatie plaatsvinden die binnenkort afloopt!" In Lukas hoofdstuk 21, in het jaar 33,  
voorzegde  Jezus  vele  gebeurtenissen  die  vlak  voor  Zijn  komst  zouden plaatsvinden!  En na het  beschrijven van de toekomst,  zei  Hij:"  
Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn! "Einde citaat. 

Deze maand heb ik een belangrijk boek genaamd "Prophetic Events Loom" en ook een DVD, "The One and Only God." –  Wat is dit een 
speciale uur waar we in leven als de tijd het laatste werk van de Heere snel aan het beëindigen is. Het was een prachtige zegen om te weten dat  
deze boodschap alle delen van de wereld aan het bereiken is, ook staat onze nieuwe website tegen de tijd dat u deze brief leest live. We  
stuurden een grote hoeveelheid lectuur naar het buitenland voor de samenkomsten van juli / augustus die nu plaatsvinden. Uw steun was  
geweldig. Jezus heeft degenen die deze belangrijke boodschap geholpen hebben te publiceren zeker gezegend. Moge Jezus een ieder van u in  
de komende dagen zegenen en leiden.
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