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Dierbare Oogst Partner,
We zien de seizoenen vlak voor onze ogen veranderen, ook het seizoen van onze Heere Jezus om terug te keren. In januari zal ik nieuwe
datums, tijden en komende gebeurtenissen naar voren brengen die naar de anti-Christ en de valse profeet wijzen om onthuld te worden,
die nu op de aarde zijn en bezig zijn met de voorbereidingen om de boel over te nemen. – Ook om u te laten weten dat er op 9 maart 2016 een
totale zonsverduistering zal zijn. Ook komt er in 2016 een groot vierkant in de hemelen evenals vele tekenen aan de hemel. En nu een brief uit
broeder Neal Frisby's bibliotheek.
"De toestand van de wereld op dit moment is angst, onrust, verwarring; de Heere zei dat het een tijd als deze zal zijn!" – Dat is waarom hij in
Jacobus 5:7-8 een speciaal geduld aan Zijn uitverkorenen geeft! – Het is een absolute noodzaak, omdat Hij het twee keer noemt, vlak bij Zijn
komst! – Er staat, vooral in de periode van de late regen! – Hij stond voor de deur!" (Vers 9) – Openbaring 3:10, "degenen die het woord Zijner
lijdzaamheid bewaard hadden, werden bewaard en opgenomen!"
Matt. 25:14, "onthult ons dat het koninkrijk der hemelen en Zijn wederkomst is gelijk een mens die naar een ver land op reis is!" Vers
13, "Onthult dat we zouden moeten waken, want we weten niet de exacte dag of uur van Zijn wederkomst!" – "Maar door een combinatie
van andere Schriftgedeelten en de profetische tekenen om ons heen zouden we bijna de tijd van zijn komst weten! – Blijkbaar zullen we Zijn
terugkeer weken of maanden vooraf weten, maar niet de 'exacte dag' of 'uur'! – Met andere woorden, zouden we het seizoen weten!" (Matth.
24:32-35)
"Degenen die Zijn Woorden van geduld zullen bewaren zullen niet in slaap vallen! Massa's christenen slapen geestelijk! In de gelijkenis van
Matt. 25:1-10, 'sliepen de dwazen en de wijzen beiden. Maar de bruid, die deel uitmaakt van het wijze gezelschap sliep niet! Ze gaf de
'middernachtsroep'! (Verzen 5-6) En de wijzen hadden genoeg van het gezalfde Woord dat de olie van de Heilige Geest in hun vaatwerk
voortbracht!" – "Waarom gingen ze slapen? Vers 5 onthult dat er een vertraging was, een overgangsperiode; en we zijn profetisch gesproken nu in
die tijd! Over het algemeen vallen mensen in slaap als ze met de activiteiten stoppen! Met andere woorden waren ze niet meer enthousiast over de
komst van 'de Heere'! Ze waren zelfs gestopt met praten over Zijn nabijheid! Met andere woorden was de gemeente over dit onderwerp stil
geworden en was gestopt met praten en in slaap gevallen! Maar de bruid uitverkorenen waren wakker, want ze spraken voortdurend over
Zijn 'spoedige terugkomst' en wezen op alle tekenen die dat bewezen! Ze hadden geen tijd om geestelijk te slapen omdat ze de oogst aan het
binnenhalen waren! Want Zijn 'echte mensen' zijn degenen die riepen, “gaat uit Hem tegemoet!”" – "Tijdens de vertraging gingen de anderen zich
vervelen en gingen geestelijk slapen! Maar de uitverkorenen die ook een deel van de wijzen zijn, waren vol spanning en vreugde want ze wisten
dat de bruidegom dichtbij was!" –
"De bruid (middernachtsroep) is een speciale groep binnen de kring van de wijze gelovigen! Ze hebben een sterk geloof in Zijn spoedige
verschijning! En mogen al mijn partners zeggen; 'Christus komt, gaat uit Hem tegemoet'!" – Vers 6, "de kreet was ter middernacht, maar er
verstreek een beetje tijd vanwege de voorbereiding van de wijzen!" (Vers 7-8)
"Merk in de gelijkenis op dat er een tijd was waarin de lampen bereid werden, een korte krachtige opleving die tijdens de middernachtsroep
plaatsvindt, en gaat uit Hem tegemoet! Deze korte boodschap zal zich in de komst van Jezus uitmonden! En zij die gereed zijn zullen met Hem in
gaan!" (vers 10) – "De dwazen hadden geen zalving, geen olie, en de tijd liep voor hen ten einde voordat ze een geheel voorraadje konden
krijgen!"
"In de oude tijdrekening was de nacht in 4 nachtwaken verdeeld. Van 6 uur 's avond tot 6 uur 's morgens. – De gelijkenis wijst
duidelijk op middernacht! – Maar het was een beetje nadat de roep was uitgebracht, de volgende wake is om 3 uur 's nachts tot 6 uur 's
morgens. – Zijn komst was enige tijd na de middernacht wake! – Maar gedurend de tijd van Zijn komst zal het in sommige delen van de wereld
dag zijn, en in andere delen nacht!" (Luk. 17:33-36) – "Profetisch betekent de gelijkenis dus dat het in het donkerste en laatste uur van de
geschiedenis was! – Er kan gezegd worden; het was in het schemering van het tijdperk! – Ook voor ons met Zijn ware boodschap zal Zijn
wederkomst dus tussen middernacht en schemerlicht kunnen zijn! – En Jezus noemde deze vier nachtwaken duidelijk!" – "Zo waakt wanneer de
Heer des huizes komen zal, des avonds, ter middernacht, of met het hanengekraai, of in de morgenstond!" (Mark 13:35-37) – "Opdat hij
niet onvoorziens kome, en u slapende vinde! – Het sleutel woord is om alert te zijn in de Schriften en de tekenen van Zijn komst te kennen!"
"Nu waren we sinds Israël naar huis ging in een overgangsperiode (1946-48). En overeenkomstig alle Bijbelse cycli naderen we nu de tijd
waarin zij in de komende data voor ons beginnen plaats te vinden!" – "Ik heb geen ruimte om al deze profetische cycli uit te leggen, maar zij tonen
dat de terugkeer van Jezus al zeer spoedig is! – En zelfs de allerlaatste van de cycli, die waarschijnlijk met de
Verdrukking en Armageddon te maken hebben zijn over ons. – Zo is het einde van alle dingen dichtbij! – Zoals de Schriften zeggen; op elk
moment! ... Evenzo wanneer gij al deze dingen ziet (profetische tekenen) weet dat het nabij is, zelfs voor de deur!" (Math. 24:33)
"We weten dat ons gezegd is dat vlak voor Jezus terugkomst oorlogen, hongersnood, pestilentie, aardbevingen en revolutie zijn zullen! ...
Internationale crises, wereldwijd leed en etc. – En we zien hier elke dag steeds meer en meer de vervulling van! – En overeenkomstig de Schriften
is dat in het kader van de de komende dingen!" – Dit is een goed ding om niet te vergeten, de Schriften zeggen; "Ziet toe dat de zorgen van het
leven niet veroorzaken dat die dag onverwachts komt! – Want het zal zeker velen onverhoeds treffen! – Laat ons dus waken en bidden, en
enthousiast blijven met betrekking tot Zijn spoedige terugkeer! – Zoals het Boek Openbaring zegt: 'Zie, Ik kom spoedig, zeker kom Ik
spoedig'!" Amen. Einde citaat.
Deze maand geef ik een boek uit met de titel "No Hour To Backslide", dit is een boek om veel aandacht aan te schenken, en ook een dvd,
"Faith Delivers." Al onze projecten gaan mooi voorwaarts, ook wat betreft het plaatsen van meer boeken uit de bibliotheek op Amazon. Uw
gebeden en uw financiële hulp worden zeer gewaardeerd. De Heere zegt dat de werkers van het late uur de grootste zegeningen zullen krijgen. Het
redden van zielen is het belangrijkste deel van deze bediening. Moge God u zegenen en behoeden.

Uw Broeder in Christus,

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Jesus and the Infinite”
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“Supernatural and Creative Supply”
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Een Nieuwe DVD uitgave: “Faith Delivers”
Ook beschikbaar: “Time Door Into Eternity”
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