
  
DE BESTEMDE TIJD

"Wat een profetische era van tijd! In iedere richting zien we tekenen die wijzen naar de spoedige komst van Jezus! (Luk. 21:25) – vers 26,  
"openbaart,  dat  de  mensen het  hart  zal  bezwijken  van vrees als  gevolge van  de  overweldigende  gebeurtenissen,  die  het  aardrijk  zullen 
overkomen!"  vers.  34,  Jezus  heeft  gezegd,  "Merk op dat  de zorgen van dit  leven,  veroorzaken dat  die dag onbewust  komt!"  – "Dit 
openbaart op zichzelf het exacte uur waar we nu in leven! De mensen en zelfs sommige lauwwarmen Christenen hebben alles in dit leven voor  
de Heere geplaatst!" – "Jezus heeft gezegd, herinner de vrouw van Lot, omdat zij terug keek op de zorgen van deze wereld en wat er in was, is  
zij er nooit weggekomen met de engelen gelijk de anderen!" 

"Jezus  heeft  gezegd,  wanneer  deze  dingen  zullen  plaatsvinden,  weet  dat  uw  verlossing  nabij  is!  Hij  sprak  over  vele  van  de 
gebeurtenissen getoond in Luk. Hoofdstuk 21 en Math. Hoofdstuk 24!  . . . En we hebben de meeste van deze tekenen absoluut in onze 
generatie in vervulling zien gaan! We leven in de laatste profetieën aangaande de uitverkoren gemeente! Het is ter voorbereiding van de  
opname! En we kunnen voorzien dat de komst van de Grote Verdrukking maar net om de hoek is! . . . En natuurlijk zal Armageddon in de niet  
zoverre toekomst opdoemen! . . . En de krachten van de hemel zijn geschokt door atomische wapens, gevende deze generatie al vele jaren  
geleden een waarschuwing dat de laatste krachtmeting in onze tijd zal komen!" – "De aarde schudt de planeet ondergronds als er vanuit 
het centrum van de aarde vuur wordt uitgespoten! Grote vulkanen over de gehele aarde tetteren het uit gelijk een machtige trompet  
van vuur waarschuwende aangaande wereld  veranderingen en crises  en de komst van Christus!"  "De  zeeën en  de  golven  zijn  in 
beroering; de weerspatronen hectisch! Schaarste en honger komen naar vele naties toe!" 

Aanhaling: "Wetenschappers rapporteren dat er breuken onder Los Angeles zijn!" – Voor het gehele gebied van Los Angeles zien zij nu een  
groter  risico voor  bevingen."  Geen wonder  dat  de  verwoesting zal  komen.  In  vele  gebieden van Californië  hebben ze  plaatsen waar het  
Satanisme is  aangenomen!  Zij  roepen  daadwerkelijk  Satan  aan  en  aanbidden  hem!  Zij  betrekken  kinderen en jonge mensen tot  in  deze 
misleiding!" – "Een jong meisje gaf haar getuigenis hoe zij gedwongen werd tot beestachtigheid en allerlei soorten seksuele handelingen met  
cult leiders en dat samen met andere bizarre rituele en etc.!" (Dit was op het TV nieuws) – "Natuurlijk verspreiden hekserij en Satanisme zich  
over de gehele VS! Californië heeft altijd zijn bijdrage in de kwade dingen gehad en natuurlijk is het de hoofdstad van de film industrie, welke  
de VS en de rest van de wereld gedegradeerd heeft! . . . Ook zijn er breuk lijnen onder Los Angeles en San Francisco, en deze platen zijn in 
beweging! Elke dag wordt de druk opgevoerd en binnenkort zal daar een grote convulsie plaatsvinden! De holen van plezier zullen begraven  
worden en de grote lichten plotseling verbroken! . . . En de oceaan zal het restant ontvangen!"

"We zijn in de nabijheid van een keerpunt in de menselijke aangelegenheden die zo immens is dat mensen het niet waarnemen! Dit omvat  
vele gebeurtenissen die spoedig zullen plaatsvinden! De tijd zal ons de schaduw van de komende dingen tonen! De wereld leiders zullen 
snelle veranderingen brengen terwijl de samenleving een keerpunt binnengaat! De tijd-curve die ik voorzag! . . . Alzo staat onze natie op 
het punt om van leiders te veranderen! Het is op dit moment nog steeds onduidelijk of we de leider die ik zag opkomen dit jaar zullen krijgen!  
Maar we zien wel alreeds de formatie plaatsvinden! De exacte tijd is mij nooit meegedeeld. . . Mijn opinie is dat het dichtbij is . . . maar weet dat  
zo een dergelijke leider waar ik over gesproken heb op de gestelde tijd zal opkomen! Waarbij we het eerste gedeelte van de profetieën alreeds 
hebben zien plaatsvinden!" 

"We hebben alreeds grote ongekende veranderingen gezien, maar de gebeurtenissen zullen de voornaamste fundamenten van de gehele  
samenleving doen schudden! In feite, diepgaande veranderingen van het menselijke voortbestaan! Ik voorzie ontwikkelingen in de toekomst  
die alles wat op hun pad komt absoluut in een nieuwe richting zullen geleiden. Een visie aangaande een nieuwe wereld orde wordt op dit  
moment door een selecte groep in het geheim bevorderd! Dit zal tezamen met andere gebeurtenissen tot in de apocalyptische gebeurtenis van 
de Grote Verdrukking opgaan!" 

"De profetie betreffende de crises in onze steden is waarheid gebleken! Samengaande met andere diverse problemen die de steden vandaag 
de dag hinderen heeft het drugs probleem de mensen overweldigd! Al deze dingen zullen erger worden! Opeengepakte condities,  Sodom  
cultuur, moorden, lawaai, milieu verontreiniging, rellen en misdaadgolven!" – "Een verslag zegt hierover dat door deze ontwikkelingen vele  
mensen uit de hogere kringen uit de steden gevlucht zijn, en dat de mensen met een middeninkomen dit voorbeeld volgen! Zij willen in de  
buitenwijken leven, maar later zullen ook deze met het zelfde kwaad besmet worden!" – "De enigste veilige plaats is in de armen van de 
Heere Jezus,  want dan bent u tevreden! Ongeacht wat er zich voordoet,  bent u instaat het onder ogen te zien want Hij zal  Zijn  
kinderen nooit teleurstellen nog verlaten!" 

"Over de gehele wereld zien we profetische vervulling! Oorlogen en geruchten van oorlogen! We zien bijna in alle naties chaos en instabiliteit!  
Aan alle zijden is wereldwijde ellende! Overal is er onrust, vrees en verwardheid!" – "Ze gaan in de richting van en zullen een wereldleider 
accepteren die hen bevrijding van oorlog beloofd en groots spreekt aangaande het geven van voorspoed! Profetie heeft ons gewaarschuwd 
voor een tijd wanneer een betoverende persoonlijkheid in de vorm van een super menselijke dictator zal opkomen! (2 Thess. 2:4) –  
De Bijbel beschrijft hem als een beest, en hij zal macht hebben over elke stam en natie en taal en volk! (Openb. Hoofdstuk 13) . . . En als een 
strik zal het komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde!" (Luk. 21:35)  – "Deze leider zal twee bijzondere 
lokazen gebruiken om de mensen onder zijn bekoring te brengen: De meeste mensen zijn alreeds meer bezorgd aangaande amusement, kopen  
en verkopen dan dat zij dat over hun eigen ziel zijn! . . . En op de gestelde tijd wanneer al het voedsel gerantsoeneerd is en er schaarste zal zijn  
als gevolg van een wereldwijde hongersnood, dan zal het voor hem een makkelijk ding zijn om zijn merkteken van trouw en aanbidding aan de  
ongelovige massa uit te geven! Want hij zal een super misleider zijn, en in het begin religieus! Maar op het einde zal hij in een satanische 
tovenaar van de ondergang veranderen!" 

"Al deze gebeurtenissen waar we over gesproken hebben zullen zeer binnenkort ruchtbaar worden! Dat is de reden waarom de Heere over  
mij beweegt om hier zo dikwijls  over te schrijven en het verloop van de komende dingen te openbaren!" –  "Maar tot ons zeggen deze 
Schriftgedeeltes, Gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Laat ons daarom niet slapen gelijk de anderen dat 
doen; maar laat ons waken en nuchter zijn!" (1 Thess. 5:4-6)  . . .  En zo lang als wij naar het Woord blijven luisteren en deze type van 
brieven blijven schrijven, zullen onze partners wakker en gereed zijn voor de wederkomst van de Heere! Prijs Hem!"  

In Zijn Overvloedige Liefde, 

Neal Frisby
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