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Dierbare Oogst Partner,
De geopolitieke en religieuze systemen staan op het punt om een strategische verandering door te voeren wat de tijd zal verkorten.
Deze brief is zo belangrijk dat ik u een brief laat lezen die rechtstreeks uit de bibliotheek van broeder Neal Frisby komt.
"Jezus komst zal heel plotseling en onverwachts zijn, zoals Hij zei, 'in een uur dat gij het niet verwacht.' – Het zou gelijk een dief in
de nacht zijn!" (I Thess. 5:2) – "Als een bliksemflits; in een moment; in een ogenblik!" (I Kor. 15:52) – Profetie geeft aan, dat het
in een tijd van een hoogconjunctuur cycli zal zijn! – Met andere woorden de tijd van recessie, depressie, welvaart en etc. – Terwijl
rijke mensen hun schatten in een een-wereld-systeem tezamen ophopen. … En het zou in de latere tijden plaatsvinden!" (Jak. 5:3) –
De verzen 7-8 zeggen, 'op de tijd van Jezus' terugkeer! En dan zal een wereldleider natuurlijk voor een korte tijd, een stormloop van
enorme welvaart brengen! (Dan. 8:25)
Dit onderwerp is heel belangrijk en gebaseerd op Openb. hoofdstuk 12. "Veel mensen vragen zich af wie er door de verdrukking
gaat en of de bruid voor het grootste gedeelte ervan opgaat!" Dit hoofdstuk openbaart ook een dubbele profetie met betrekking tot de
geschiedenis, en we zullen een zeker fundament leggen om mee te beginnen! Openb. 12:1, "toont dat er een groot wonder in de
hemel verscheen, een vrouw bekleed met de zon, etc. Dit was de ware gemeente van alle tijdperken, en het was een "TEKEN."
"Vers 2 toont dat zij in barensnood was om te baren." "Vers 3 toont de verschijning van de grote rode draak hebbende 7 hoofden, 10
hoornen en 7 kronen op zijn hoofd! Deze draak was de Satan die het Oude Romeinse Rijk onder controle had en betrekking op het
nieuwe gereconstrueerde (herziene) Rijk heeft, hetwelk de 10 gemeenschappelijke markt landen zijn. Maar merk op dat de 10
hoornen van het nieuwe Rijk nu nog niet gekroond zijn, maar dat ze dat een korte tijd daarna onder een nieuw koninkrijk wel zullen
worden, wat we zo dadelijk zullen vermelden!" – Vers 4 toont dat de Satan naar beneden was geworpen en gereed was om het kind te
verslinden. Vers 5 toont dat zij een mannelijke zoon baarde en dat die naar de hemel tot in Gods tegenwoordigheid werd
opgenomen! Deze verwijzing toont de eerste verschijning van Christus in het verleden, maar het spreekt profetisch van het
uitverkoren mannelijke kind (de bruid) dat die in onze dag wordt opgenomen! Omdat vers 6 daarna toont dat hetgeen er achter
was gebleven voor 42 maanden in de woestijn vluchtte! We zullen hier in een moment dieper op ingaan." – "Vers 7 toont de oorlog in
de hemel en de Satan werd zelfs nog verder in de lucht geworpen. De Satan werd verschillende keren naar beneden gegooid waar hij
na elke keer een nog krachtiger grip op de aarde verkreeg!" "Vers 9 toont de grote draak als de oude slang; de duivel! Vers 12 toont
het begin van de complete incarnatie van de anti-christ, hij bereidt zich nu voor om de gehele wereld over te nemen, dit is het uur van
de laatste 42 maanden. In de eerste 42 maanden van de 7 jarige periode was zijn ware karakter voor de wereld verborgen. Het zegt
wee voor de inwoners van de aarde, want de duivel is tot u nedergedaald, want hij heeft nog maar een korte tijd (42 maanden).
"Merk op dat het dan is dat Satans anti-christ wereldwijd aan de macht komt, zijn trawant koningen, de 10 hoornen zijn nu
gekroond, (lees Openb. 13:1). Vers 3 toont ook dat het op de zelfde tijd is dat de Satan het beest binnengaat en de dodelijke
wond genas! Het is in de tegenwoordige tijd omdat vers 5 openbaart; en hem werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te
doen!" (Lees ook Openb. 17:9-12) Dit openbaart ook (Dan. 2:33) het ijzer en klei volledig samengevoegd, totdat het bij
Armageddon uiteen zal vallen!" (Vers 43).
"Nu keren we terug naar Openb. 12, de verzen 13-17 tonen dat de draak (Babylon) en de valse religies van de wereld de vrouw
vervolgden en het toont dat de Satan toornig was en (haar zaad) vervolgde hetwelk de dwaze maagden waren. Dit zijn degenen die
door de Grote Verdrukking gaan!" "Echter tonen de verzen dat velen van hen beschermt zullen worden maar andere Schriftgedeeltes
openbaren dat velen gedurende de Grote Verdrukking voor hun geloof zullen sterven!" (Openb. 13:15) – "Maar de bruid is
opgenomen voordat de Satan geheel in het beest geïncarneerd is! Alhoewel de bruid door sommige donkere uren en
beproevingen zal gaan, gaat zij niet door het laatste gedeelte van de Grote Verdrukking!" – "En de ware uitverkorenen
vertrekken voordat de bazuinen en de 7 plagen worden uitgegoten en voordat Armageddon begint! Zij zullen alreeds rondom
de troon zijn! Hij neemt hen tevoren weg (Luk. 21:35-36)!"
"Profetie openbaart dat er onder de anti-christ een wereld kerk zal zijn, Babylon – Openb. 17 – alle valse religies, inclusief alle
Katholieken die geen redding hebben ontvangen en valse afvallige Protestanten. Er zal een wereld bank en monetair systeem zijn, alle
regeringen, alle militaire machten zullen onder zijn bevel zijn, alle munitie en oorlog wapens (atomaire) zullen persoonlijk in zijn
hand zijn! Wie is instaat om tegen hem oorlog te voeren?" Openb. 13:4 – (Dan. 11:38) – "Het gereconstrueerde Romeinse Rijk
(Babylon) zal alle valse religies, handel en industrie onder controle hebben, Openb. hoofdstukken 17 en 18 zijn hier duidelijk over!"
"Dit ene wereld kerk systeem zal de winning van goud, zilver en alle zeldzame metalen onder controle hebben, het zal grote kluizen
in beslag nemen om hun ophopingen daarvan te bevatten!" (Nahum 2:9 – Dan. 11:38-39) – "De rijkdom van de wereld zal in haar
handen en onder zijn controle zijn – Openb. 17:4-5!" Einde citaat.
Deze maand geef ik een boek uit genaamd “The Four Raging Horses – The Apocalypse of Horror” evenals een DVD, “Time
Door Into Eternity.” – I werk er nog steeds aan om alle boeken van Broeder Frisby in de boekenwinkel van Amazon te zetten, evenals
onze website met de overige boeken op te waarderen. Het is goed te weten dat u achter de bediening staat. I waardeer uw financiële
hulp enorm. God zal u met Zijn wijsheid zeker leiden en zegenen.

Uw Broeder in Christus,
Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“God’s Prophetic Clock”
“Doubling of Events”
“God is Numbers in Prophecy”
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Een Nieuwe DVD uitgave: “Time Door Into Eternity”
Ook beschikbaar: “Knowledge Expansion”
($20.00 donatie per stuk)
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