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Dierbare Oogst Partner,

Nooit eerder in de geschiedenis van de wereld is er een tijd zoals deze geweest, waar de wereld op dit moment doorheen gaat. Er  
vinden in alle delen van de wereld tragedies en gebeurtenissen plaats. De terroristische gebeurtenis in Frankrijk bracht de wereldleiders  
bijeen en ook het zeer tragische gebeurtenis in Nigeria, waar meer dan 2000 mensen door terroristen gedood werden. Laat ons bidden voor 
degenen die in deze tragische gebeurtenissen verwikkeld zijn. Dit gebeurt in een tijd waarin de economische chaos staat plaats te vinden.  
Veel economen verwachten in 2015 een economische crash. De VS heeft meer geld geleend dan ooit tevoren in de geschiedenis, de  
huidige  schuld  nadert  $20  biljoen  en  de  niet  gefinancierde  verplichtingen  naderen  meer  dan  $200  biljoen.  De  wereld  bereikt  een 
onhoudbare schuld. We hebben een punt van geen terugkeer mogelijk bereikt. We hebben onze toekomst uitgegeven. En nu een citaat van  
Neal Frisby.

"Hoe is de verloop van de dingen die komende zijn? Op dit moment vormt de VS en evenzo de wereld een zeker patroon!" "De USA 
doet ons denken aan de verloren zoon, die besloot om zijn toekomst te verkwisten! – Hij verloor zijn vermogen door losbandig te  
leven etc. (Luk. 15:13-15) Het openbaart aan ons een beeltenis hoe de mensen vandaag de dag in Las Vegas, Miami en Parijs bezig zijn!  
Alzo heeft onze regering definitief zijn toekomst verkwist en op een zeker punt onder de grenslijn zal het zoals de verloren zoon ook in  
een faillissement ontwaken! . . . Maar in tegenstelling tot de verloren zoon, zullen zij zich uiteindelijk met het wereld systeem moeten  
verenigen om tot  voorspoed terug te  keren!"  –  "Ook zegt  het  dat  wanneer hij  alles  wat  hij  bezat  verkwist  had,  er een 'grote 
hongersnood' in het land ontstond, en er moeilijke tijden voor hem kwamen!" – "Evenzo nabij of bij het binnengaan van de Grote 
Verdrukking zal de wereld een grote hongersnood hebben zoals nog nooit eerder daarvoor gezien! . . . En voordat het over is zal het zelfs  
de Ver. Staten bereiken!"

"Mogelijk hier voor of ongeveer rond die tijd zal er een nieuw geld systeem ontstaan. Alzo zullen de Ver. Staten gedurende deze  
donkere dagen in het  vooruitzicht hun laatste heersende leider ontvangen welke in verbinding staat  met een groep listige en kwade  
mensen! Alreeds werkende aan hun positie, zodat zij onze samenleving en regering tot in een nieuwe vorm kunnen brengen, welke tot in  
het wereldsysteem en handel zal leiden!" "Openb. hoofdstuk 18 geeft het uiteindelijke plaatje van hoe de eeuw zal sluiten! Vers 3 
openbaart dat alle naties betrokken zijn" "Gedurende deze tijd zal een wereldleider die hier alreeds is en wacht om geopenbaard te  
worden op de voorgrond treden. Hij zal beide, het religieuze Babylon (Openb. 17) en het Commercieel Babylon controleren!" – "Hij zal  
ook rechtstreeks met het Vaticaan (Rome) samenwerken, en hij zal een andere basis in het Midden-Oosten hebben, en hij zal met de Joden 
en de Joodse Tempel in verbinding staan! – In feite zal hij zijn laatste jaren in het Heilige Land doorbrengen!"

Zijn loopbaan zal niet ver van de Olijf-berg waar Jezus gesproken heeft eindigen! Dan. 11:45 geeft de nauwkeurige plaats aan! . . . Maar  
voor dit alles plaatsvindt zullen de mensen van de aarde dagelijks op het nieuws over zijn grote daden horen. Een ding is zeker, we staan 
aan het hoofd van sommige dramatische, krachtige en aardschokkende gebeurtenissen! 

HET MIDDEN OOSTEN EN PROFETISCHE GEBEURTENISSEN – "Overeenkomstig de Schriften zullen olie, zilver en goud 
blijkbaar een belangrijke rol spelen (hoewel er ook andere dingen bij betrokken zullen worden) bij de opkomst van de anti-Christ en om  
zijn ideeën te bevorderen. (Dan. 11:38) Gebeurtenissen in het Midden-Oosten ontwikkelen zich om de antichrist op het toneel te laten  
verschijnen." – "Het beest van Openb. 13 en de kleine hoorn van Dan. 8 zijn dezelfde! Een antagonist en hater van God, volkomen 
door satanische macht gedomineerd, zal hij het dagelijkse offer wegnemen (Dan. 8:11) en de gruwel der verwoesting opzetten! 
(Dan. 9:27) Er is een element van mysterie aangaande hem; en duistere raadselen verstaande! – Zijn karakter klinkt als een Midden-
Oosten persoonlijkheid met joods bloed! – Hij zal het doen en gedijen! – Hij zal de sterken, mitsgaders het heilige volk verderven (de  
Hebreeën)." Dan. 8:24 – "Door zijn kloekheid zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand! - Producerende, waarschijnlijk 
heeft hij al de olie van het Midden-Oosten onder controle! – Hij reguleert en voert bevel uit over de economische wereld! – Hij zal  
zich in zijn hart verheffen! (Vers 25) – In stille rust zal hij er velen verderven! Hij zal staan tegen den Vorst der vorsten, doch hij 
zal door Gods krachten verbroken worden" (Dan 11:45.) – Een Midden-Oosten persoonlijkheid of niet, zal hij een Romeinse Prins zijn 
die verbonden is aan het Vaticaan, de Joden en Arabische olie. En met de VS, de wereld voedselvoorziening beheersen!" – Openbaring 
13:4 zegt, wie kan krijg voeren tegen hetzelve? – Zonder geld, een lege maag en zonder olie, gas of energie. Wie kan oorlog met hem  
voeren?  Zie! . . . "Maar zijn opstelling met Rusland en China valt uit mekaar en een oorlog is onvermijdelijk!" (Ez. 38) Aan het einde als  
zijn (beest) wereld van ijzer en leem zal splijten (Dan. 2:41-43) – Onthult het dat de hele westerse landen zijde voor hem over blijft om het  
bevel over te voeren aangezien de zijde van het klei tegen hem opstaat! – Overeenkomstig aan Dan. 11:40, 44 worden de blokken die  
tegen hem opstaan de zuidelijke, oostelijke en noordelijke blokken van naties genoemd! – U kunt het in deze verzen lezen! – Dit zouden  
blijkbaar de Afrikaanse, Aziatische en Communistische landen in opstand tegen de anti-Christ insluiten! – Het definitieve einde van zijn 
koninkrijk,  welke  instort  en  in  een  rookdamp  en  vernietiging  opgaat!  –  Vervolgens  zullen  de  Poolgebieden  verschuiven  en  zal  de 
vernieuwing van de aarde plaatsvinden! –  "Wat is dit een ontroerende tijd; laten we voor de redding en de oogst van vele zielen 
bidden! – Er kan geen waarde aan een boodschap als deze gegeven worden maar allen zouden hun uiterste best moeten doen om 
deze bediening te helpen om zo snel mogelijk te werken om zielen binnen te brengen en om tegen zo velen als Hij bepaalt te  
getuigen dat het tijdperk eindigt! "Einde citaat. 

Deze maand heb ik een speciaal boek genaamd "The Ram and the He Goat” – Daniel Series Part 3 en ook een DVD, "Holy Spirit 
Overcoming Temptation." –  Er is geen betere tijd om dit evangelie te publiceren!  

Uw Broeder in Christus, 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie Een Nieuwe DVD uitgave: “Holy Spirit Overcoming Temptation”                  
“No Hour to Backslide”                       Ook beschikbaar: “The Invincible Creator”                               
“Power Within – Act”                              ($20.00 donatie per stuk)        
“Run to Win”                                                                                    Postbus 71
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