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Opnieuw zijn we in deze prachtige tijd van het jaar en wat een jaar hebben we toch gehad! Alle gebeurtenissen brengen ons
echt dichter bij de komst van de Heere Jezus. Ik zal in de brief van januari over belangrijke gebeurtenissen spreken. De komende
gebeurtenissen zijn enkele van de meest krachtige in de geschiedenis van de mensheid. – Maar laten we nu naar een zeer
geruststellende en geestelijke brief uit broeder Neal Frisby's bibliotheek gaan. Moge u "Vrolijke en Vreugdevolle Feestdagen"
hebben, in de liefdevolle tegenwoordigheid van de Heere Jezus. Amen!
'Wat was die belangrijke Ster van Bethlehem? – Voor, tijdens en na de de geboorte van Christus waren er allerlei hemelse
verschijnselen. Er werden veel hemelse tekenen geregistreerd, maar dat waren gewoon allemaal voortekenen! – Ongeacht hoe u
het ook bekijkt, de wijzen kunnen niet van de geboorte van Christus gescheiden worden. Ze waren een priesterlijke klasse die de
hemelen begrepen en ze leefden in de buurt van Perzië en Babylon! Zij zagen deze hemelse wonderen en wisten dat de
Koning op komst was! Herinner dat er altijd 2 tot 3 hemellichamen bijeen kwamen voor een samenstand, maar dat 'de ster' van
Bethlehem 'één' ster was! Naast het hemels fenomeen vingen hun scherpe ogen dit ook op toen ze voor het eerst hun reis
begonnen in het oosten en westwaarts begonnen te reizen!" – Matt. 2:9-10, deze verzen geven aan dat de wijzen dit prachtige
licht op verschillende keren zagen. Omdat Jezus 4 v.Chr. werd geboren hadden ze dit al veel eerder gezien! – Deze ster was
intelligent met wijsheid van de tijdperken! En we lezen de verzen 9-10, "En zij, den koning gehoord hebbende, zijn
heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats,
waar het Kindeken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde!"
"De bewoording van het bovengenoemde schriftgedeelte bewijst dat de ster zijn positie (richting) veranderde toen zij van
Jeruzalem naar Bethlehem reisden en dat het boven het Goddelijke kind stond (zweefde)! Dit brengt ons naar een nieuwe
dimensie! Het deed precies zoals de vuurkolom en wolk die voor de Israëlieten uit ging!" – Opb. 22:16 noemt het "de
blinkende Morgenster." En dit verscheen aan die heidense mannen uit het oosten, want de heidenen zouden even later het
evangelie ontvangen! – Als symbool van Christus werd Venus altijd de blinkende Morgenster genoemd! En toen het vlak voor de
geboorte van Christus Saturnus en Jupiter ontmoette was dat ook een spectaculair teken! – Evenals toen het hemels fenomeen
met de wijze mannen samenwerkte, kwam de werkelijke "vuurkolom" ten toneel.
"Zo zien we dat het mysterie van de prachtige Ster is opgelost. En het staat bekend als de vuurkolom, de blinkende
Morgenster. Het was in de 'brandende braambos' van Mozes tijd en ook betrokken bij de wagen van Israël!" (II Koningen 2:1112) "Het staat bekend als de Zon der gerechtigheid die met genezing onder Zijn vleugelen opgaat!" (Mal. 4:2) "Het laaiende vuur
en glorie op de berg en etc. – Ongetwijfeld zal er als Jezus terugkomt nogal een spektakel op ons te wachten staan. Naast de
wolken van glorie, zullen Hem en Zijn engelen sommige verblindende lichten begeleiden! – Er is nu redding in de wereld,
maar al snel zal de deur worden afgesloten, genade zal afgelopen zijn. Laten we het vuur van onze Redding dus laten branden en
tegen iedereen we maar kunnen getuigen, want we weten dat de tijd kort is. We zullen deze kans niet opnieuw krijgen! – En zoals
de tekenen het aantonen, zal het tijdperk van onze generatie binnenkort eindigen!"
We hebben het hierboven geschrevene al eens eerder geschreven, maar nu voegen we een nieuwe tint van de Geest toe: Gods
Schepping – "De wonderbaarlijke dingen die God ons gaf omringen ons leven elke dag. Zijn liefde zal ons altijd leiden indien
schaduwen onze weg op mochten vallen. Neem de tijd en kijk om u heen, er is schoonheid te aanschouwen. Hij gaf ons de vier
seizoenen en regenbogen gedoopt in goud. hij gaf ons vrienden en familie, onze liefde wordt dagelijks gedeeld; Hij vult onze
dagen met geloof en bemoediging door gezegend gebed. We zien Zijn flitsen van wijsheid en schoonheid."
De Rand van de Nacht – "Vandaag liep ik langs de zee en voelde mijn Redder daar met mij. We lieten geen voetafdrukken na
in het zand want het getij wiste het uit de grond. De zon begon de hemel met hoog drijvende dieprode linten te vullen, en amber
wolken die eens wit waren maar aan de rand van de nacht in goud veranderden. De winden streelden me als een gebed, omdat zij
wisten dat God er was. En in de paarse nevel van de schemering was mijn hart gevuld met vreugdevolle lofprijzing." – We leven
in de meest turbulente tijd zoals de geschriften het voorspelden. De wereld betreedt een zeer gevaarlijke catastrofaal tijdperk. Met
alles wat er gebeurd is, staat de Heere dichter dan ooit tevoren bij ons, de uitverkorenen, hoewel getest. De vreugde van de Heere
is onze kracht. "Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen; maar uit alle die redt hem de HEERE!" (Psalm 34:20) Weest
bemoedigd, Jezus komt binnenkort! Einde citaat. – We willen al onze buitenlandse partners gedenken. Bewaar ze continu in uw
gebeden.
Deze maand geef ik een andere preekboek uit genaamd "Fruit of Peace and Longsuffering" en ook een DVD, "A Dynamic
God in Creation." – Laten we de Heere Jezus niet vergeten. Uw hulp is geweldig geweest om dit prachtige evangelieboodschap te
kunnen publiceren. Mijn gebed is dat Jezus u in het nieuwe en komende jaar zal zegenen en voorspoed zal geven.
Dierbare Oogst Partner,

Uw Broeder in Christus,
Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Whosoever Will”
“Significant Sign”
“The Greater In You”

Gerald Frisby

Een nieuwe DVD uitgave: “A Dynamic God in Creation”
Ook beschikbaar: “The Prophet and the Trumpet”
(€20.00 donatie per stuk)
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