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Dierbare Oogst Partner,

De meest spectaculaire zonsverduistering in de Amerikaanse geschiedenis vindt op 21 augustus 2017 plaats en zal volgens
NASA van kust tot kust zichtbaar zijn. Het zal de eerste totale verduistering zijn die alleen zichtbaar is in de VS sinds de
oprichting van het land in 1776. Vanaf de brief van mei 2014 spraken we over de eerste belangrijke gebeurtenis die de 17-jarige
cyclus van start deed gaan. Nov. 2008, er werd een nieuwe en afwijkende president gekozen. Alreeds zijn er grote veranderingen
naar de VS en alle landen gekomen. Tijdens deze cyclus zouden we de vervulling van het wereldregeringssysteem moeten zien.
De volgende was de nieuwe 7-jarige cyclus, 11 maart 2011, wat een grote aardbeving in Japan met zich mee bracht. Dat brengt ons
naar 3 februari 2012, het begin van een nieuwe cyclus van 14 jaar. de volgende zal met een gebeurtenis van start gaan – op 13
maart 2013 werd een nieuwe en afwijkende paus gekroond, genaamd Paus Franciscus, 76 jaar oud. – 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. – 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
hemelen de tijd markeren, Lukas 21:25. Nu een citaat uit Neal Frisby's bibliotheek.
NUMERIEKE OPENBARINGEN – In de Bijbel zijn er oude code nummers en symbolische figuren, enz. Sommige van de
evangelisten uit de oude tijden hebben een aantal van de getallen uitgezocht, we zullen ze dus samen met enkele van mijn
onderbrekingen in deze brief doorgeven. Het onderwerp is erg interessant en we zullen bijvoorbeeld citeren – NEGEN – Het
nummer negen is in vele opzichten een zeer opmerkelijk getal. Het wordt in grote eerbied gehouden door iedereen die de
occulte wetenschappen studeert; En in de wiskundige wetenschap bezit het eigenschappen en krachten die in geen andere
nummer te vinden zijn. Het is de laatste van de cijfers, het markeert dus het einde; en is significant aangaande de sluiting van een
zaak. Het is vergelijkbaar met het getal zes, zes zijnde de som van zijn factoren (3 x 3 = 9) en (3 + 3 = 6) en is dus significant
aangaande het einde van de mens, en de opsomming van alle werken van de mens. Negen is dus het getal van voleinding of
oordeel, want het oordeel is toegewijd aan Jezus als "de Zoon des mensen" (Johannes 3:27, Handelingen 17:31). Het markeert
de volledigheid, het einde en kwestie van alle dingen wat de mens betreft – het oordeel van de mens en al zijn werken. Het is een
factor van 666, dat 9 keer 74 is. Maar 666 was het geheime symbool van de oude heidense mysteries die verbonden zijn aan
de aanbidding van de duivel. Het is tot op heden de geheime verbindende band tussen die oude mysteries en hun moderne
opwekking van spiritualisme. En het leidt tot het elektronische digitale tijdperk van Openb. 13:16-18. – Het is de aanbidding
van de scharlaken prins (valse god). – 'Zoals de geschriften en brieven het zeiden dat 1997 tot en met 1999 tot
's werelds meest verbazingwekkende gebeurtenissen zouden leiden! "Als u 666 omdraait, krijgt u 999 – vanaf dat moment verandert
de hele aarde in een compleet nieuw systeem! En vanaf 1999 – (Herfst 2001) 2003 duidde gigantische gebeurtenissen aan! –
Herinner Salomo dat ze hem elk jaar 666 sikkels goud brachten! Dus dit nummer is geassocieerd met goud! "Want de antichrist
zal macht hebben over alle waardevolle dingen en het als onderpand voor zijn systeem en merkteken gebruiken!" (Daniël
11:43) De oordelen van God in Hag. 1:11 worden als 9 afzonderlijke benoemd: "Want Ik heb een droogte geroepen over het land, en
over de bergen, en over het koren, en over den most, en over de olie, en over hetgeen de aardbodem zou voortbrengen; ook over de
mensen, en over de beesten, en over allen arbeid der handen. – (Lees Openb. 6:5-6 – Openb. 11:3-6). – Een enorme economische
convulsie staat op het punt de hele financiële structuur van de wereld te vernietigen! Het eindresultaat zal zijn recessie,
inflatoire depressie, in een omvang die we nog nooit eerder hebben ervaren. Miljoenen mensen zullen hun baan kwijtraken,
miljoenen mensen zullen hongerig zijn. Opstanden, moorden en plunderingen zullen door de naties heengaan! – "Dit zal zeker in
de buurt of bij het benaderen van de Grote Verdrukking plaatsvinden, tot de welvaart (nieuw systeem) vanuit de chaos weer
hersteld is! "Zij noemen het een belangrijke operatie om een sociale en structurele verandering voor de VS teweeg te brengen! – Dit
alles zal met een wereldwijd religieus systeem geassocieerd worden! (Lukas 21:35-36) De toekomst is nu en gaat vooruit.
(Openb. Hoofdst. 17 en 18) "Wordt wakker America! – Wordt wakker zegt de Heere, de nacht komt binnenkort!" Einde
aanhaling.
Deze maand publiceer ik een boek genaamd "Prophet in Eclipse", evenals een DVD "God calculates." Laten we het nu over
ons meest speciale project hebben: een lading met 10.000 kilo aan broeder Frisby's materiaal werd op een container geladen. En
verliet Long Beach CA op 4 juni 2017, het arriveerde op 16/6 in Zuid-Korea en vervolgens in Shanghai te China op 23/6, waar het
was overgebracht naar een ander schip en zeilde het naar Singapore op 2/7, dan naar Maleisië op 4/7, dan naar Kaapstad, ZuidAfrika op 21/7, en Apapa, Nigeria op 28/7 en de eindbestemming Lagos, Nigeria op 30 juli 2017, net op tijd voor de zomerse
samenkomsten in Afrika! God zal over al diegenen in dit zendingswerk die deze bediening ondersteunen een speciale zegen
uitstorten. Moge de wijsheid van Jezus u bewaren en leiden.
Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
"The Image, 666, Electronic Brain"
"The Coming of the Lord"
"The Last Generation"

Een Nieuwe DVD uitgave: "God Calculates"
Ook beschikbaar: "Visions, Cycles and Prophecy"
($20.00 donatie per stuk)
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