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Dierbare Oogst Partner,

Er zijn zo veel gebeurtenissen en het is verbazingwekkend om te zien hoe snel mensen en dingen aan het veranderen zijn.
Eerst zullen we met het woord "Mega" beginnen. Mega schulden hebben absoluut de hele wereld overgenomen. Op dit
moment hebben de naties $60 biljoen aan schulden; de U.S.A. $20 biljoen. Alsof dit nog niet erg genoeg is, zijn er $1,5 biljard
aan derivaten. Dit wordt als een extra schuld op de wereld beschouwd. Aandelen en obligaties, verzekeringsmaatschappijen,
kredietnemers en kredietverstrekkers vormen deze derivaat schuld. Ze plannen alreeds een nieuwe wereld orde en er zal
onverwacht een nieuwe wereld munt verschijnen. Als er een belangrijke gebeurtenis plaats zal vinden zal dit hele
systeem onmiddellijk crashen. Het is geen kwestie van ´of´ maar van ´wanneer.´ Vervolgens staat er een mega droogte aan
de horizon. Eerst begonnen we met een sluipende droogte. Veel landen in de wereld hebben geen water in hun reservoirs,
meren of dammen. Volgens onze regering, zal de Hoover Dam die de Lake Mead bevat onder strikte controle komen en strenge
rantsoenering toegewezen krijgen, indien het nog 12 voet meer zal dalen. Ze beseffen nu dat de oceaan stromingen veranderen
en meer gewelddadig weer veroorzaken. Te veel regen in het ene gebied en te weinig in het andere. Zelfs veroorzakende dat
sommige rivieren opdrogen.
Nu andere gebeurtenissen. Er is een wereldwijd vredesinitiatief begonnen. Sinds 15 april 2014 de eerste van de 4
bloedmanen, evenals het meest prachtige grote vierkant die op 23 april 2014 in de hemelen plaatsvond. Deze gebeurtenissen
kwamen vlak voor een historische gebeurtenis. Op 24 mei 2014 plande paus Franciscus een belangrijke vredesinitiatief
met Israël. Het omvatte een ontmoeting met de Palestijnse leiders, evenals de Joodse, Katholieke, Orthodoxe en
Moslimleiders. Sindsdien heeft hij vele andere wereldleiders ontmoet waaronder een tweede bijeenkomst sinds 2013 met de
Russische president Vladimir Poetin. Terwijl ik deze brief schrijf ontmoet hij Poetin weer, 10 juni 2015. In mei 2015
kondigde het Vaticaan aan om met de staat Palestina binnenkort een verdrag te tekenen. Paus Franciscus heeft evenals
135 andere VN-lidstaten Palestina als staat erkend.
Meer historische gebeurtenissen: paus Franciscus heeft een bezoek aan de Verenigde Staten gepland op 19-27 september,
2015. Voor de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis zal een paus een gezamenlijke zitting van het Congres van de
Verenigde Staten in Washington DC toespreken, op 25 september, de eerste paus die dat ooit deed in de geschiedenis
van het Congres ... Hij zal de VN tijdens zijn bezoek ook toespreken. – Tijdens en rond de tijd van deze historische
gebeurtenis vindt er op 13 september 2015 een ringvormige zonsverduistering plaats en onmiddellijk daarna zal er op
28 september een super maan in totale verduistering over de oostkust en Washington DC zijn. Het is sinds 15 april 2014
de laatste van de vier bloed manen. Deze gebeurtenissen zijn significant ten tijde van deze historische gebeurtenissen. Het is
alsof de hemel de tijd markeert. Zouden deze gebeurtenissen kunnen plaatsvinden om ons voor de spoedige terugkeer van onze
Heere Jezus te waarschuwen? Het teken is zeker aan de wand. – Volgende maand zal ik dieper ingaan op het onderwerp van
het herstel van de beest macht.
Een andere prachtige gebeurtenis: Er is een nieuw boek uit de bibliotheek van Broeder Neal Frisby verwerkt! Het is een
van de belangrijkste boeken die u ooit zult lezen aangaande de tijd waarin we leven. Het boek van belangrijke profetie
heet "Revelation Numbers." Het hele boek Openbaring wordt verklaard door profetische getallen. U zult het boek niet
meer naast u neer kunnen leggen nadat u het eenmaal geopend hebt! Veel geheimen zullen u door die profetische getallen in
het boek van Openbaring geopenbaard worden. Des te verder we de 21e eeuw in gaan komen die hoofdstukken in
Openbaring tot leven!
Deze maand juli breng ik dit nieuwe boek uit genaamd "Revelation Numbers." Ook een DVD, "Signed, Sealed and
Delivered." – In juli en augustus zal onze vertegenwoordiger naar Afrikaanse landen reizen en we verschepen een grote
hoeveelheid boeken en materiaal om daar tijdens de diensten uitgedeeld te worden. Dit is een zeer duur project geweest; de
diensten en de publicatie van het nieuwe boek. Ik zal deze maand uw hulp zeker meer dan ooit nodig hebben. We mogen onze
buitenlandse partners niet vergeten. Om al het materiaal weg te geven, te verschepen en te verwerken zijn enorme kosten mee
gemoeid. Ik weet dat de Heere een ieder van jullie die helpen dit mogelijk te maken voortdurend zal blijven zegenen. Het
publiceren van deze prachtige en belangrijke boodschap zal niet door onze Heere Jezus worden vergeten. – "De
HEERE gaf te spreken; der boodschappers van goede tijdingen was een grote heirschaar."(Psalm 68:11)!
Uw Broeder in Christus,

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“New Things”
“Increasing Answers, Triple-fold Power”
“The Chariot of Israel”

w w w. N e a l F r i s b y. n l

Gerald Frisby

Een Nieuwe DVD uitgave: “Signed, Sealed and Delivered”
Ook beschikbaar: “Visions, Cycles and Prophecy”
($20.00 donatie per stuk)
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8050 AB Hattem
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