
 EEN MEER ZEKER WOORD VAN PROFETIE 

"In deze speciale brief zullen we sommige Schriftgedeeltes betreffende profetie afdrukken, die naarmate dit tijdperk zijn toppunt  
begint te bereiken meer en meer in vervulling zullen gaan!" – "Toen God Noach waarschuwde aangaande de dingen die komen zouden 
kwam hij met een zekere vrees in beweging en bereide hij zichzelf en zijn familie toe voor hetgeen wat er in het verschiet lag! In dit uur 
zou de ware gemeente van God het zelfde moeten doen! We naderen de zonsondergang, dit is definitief de laatste avondschemering van 
de tijd!" 2 Pet. 1:19 . . . En wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een 
licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte, en de morgenster opga in uw harten.  – "Profetisch licht zal 
degenen die van het ware geloof zijn overschaduwen ; en Hij zal Zijn nabijheid openbaren en hen leiden!" 

"Dit is geen uur om te slapen, want de Geest openbaart vitale en belangrijke dingen!" – Openb. 3:22 . . . Die oren heeft, die hore, wat 
de Geest tot de gemeenten zegt.

2 Tim. 4:3-4 . . . Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor,  
zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen 
zich keren tot fabelen. – "Aan het einde van het tijdperk zullen de kerken werkelijk mannen inhuren om juist het tegenovergestelde van 
het Woord van God te prediken leidende hen in fabels en misleiding!" – 2 Tim. 3:13 . . . Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot  
erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. – "We zien dit Schriftgedeelte in de valse systemen dagelijks in vervulling gaan!" 

"Dit Schriftgedeelte vervult zich overal om ons heen en binnenkort zal het zelfs nog meer toenemen!" – Math. 24:24 . . . Want er zullen  
valse Christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook 
de uitverkorenen zouden verleiden. – "We leven in de dagen van de moderne kerken van Babylon!" – Openb. 17:5 . . .  En op haar 
voorhoofd was een naam geschreven,  namelijk VERBORGENHEID; HET GROTE BABYLON, DE MOEDER DER HOERERIJEN EN 
DER  GRUWELEN  DER  AARDE.  –  "Merk  op  dat  het  in  vers  4  spreekt  aangaande  weelde  in  haar  hand!  Vers  5  spreekt  van  een 
geschreven merk op haar voorhoofd! En dit is juist precies wat deze valse kerken te wachten staat; het merkteken van het beest!  
(Openb. 13:16) Een merkteken in hun rechterhand of in hun voorhoofden! Een merk code van de ondergang!" – "De anti-Christ en de  
valse profeet zullen uit de valse religie opkomen en de argeloze en de wereld misleiden! Want een valstrik is alreeds gezet!"   

1 Tim. 4:1-2 . . . Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommige zullen afvallen van het geloof, zich begevende  
tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als  
met een brandijzer toegeschroeid. – "De aarde zal getuige zijn van allerlei type boeiende redenaars, illusies, werkende met de cultus 
en occultisme! Hekserij en tovenarij gekte wordt zelfs steeds erger! Ze hebben satanische sektes opgepakt die baby's opofferen en het  
bloed van mensen en dieren drinken! Satanisme en aanbidding van satan is aan het toenemen . . . zelfs de autoriteiten bevestigen dat 
dit de waarheid is!"                                      

Ons tijdperk is er een van gevaarlijke tijden – ongehoorzaamheid aan de ouders – meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers  
Gods – hebbende een gedaante van godzaligheid, maar zij verloochenen de kracht derzelve!" (2 Tim. 3:1-5) – "Enorme systemen hopen 
gedurende de laatste dagen schatten op! (Jak. 5:3-6) – Dit zou juist ten tijde van de terugkomst van de Heere plaatsvinden!" (vers 7)  
"Jezus heeft gezegd, gelijk het in de dagen van Noach was, zo zal het zijn in de dagen van Zijn terugkomst!" (Luk. 17:26-27) – Gen.  
6:1 . . . "Het was gedurende een tijd van een bevolkings explosie! We zijn hier in onze tijd ook getuige van! – Vers 11 . . . De aarde was 
alzo verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vervuld met geweldpleging.  – "Nooit eerder in de geschiedenis van de 
wereld hebben we zoveel mensen vermoord zien worden! Sommige worden seriemoordenaars of massa moordenaars genoemd, zelfs 
het slachten van kinderen, etc. Alzo vullen drugs en geweld de straten! Dit zijn allemaal tekenen van de laatste dagen!" 

Luk. 21:11 . .  .  En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentiën: er zullen ook 
schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden. – "We zullen al deze dingen zien toenemen met grote verwoesting en 
met unieke en vreemde tekenen welke in de hemelen zullen verschijnen!" 

"In  deze  Schriftgedeelte  zien  we  de  erbarmelijke  conditie  van  de  teruggevallen  valse  kerk,  protestants,  verschillende 
fundamentalisten en zelfs sommige Pinkstermensen! – Openb. 3:17 . . .  Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb 
geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. – "En zoals vers 16 treffend 
toont, God zal hun uit Zijn mond spuwen! Dit zijn de komende eindtijd condities!" 

"Nu aangaande de uitverkorenen, Jezus heeft sommige prachtige dingen voor hen gereed gemaakt. – Hij zal de ware verenigen! De  
oogst tijd is hier!" – Openb. 10:3 . . . En Hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had, spraken de 
zeven donderslagen hun stemmen. – "En zoals vers 4 openbaart, was het om tot aan onze tijd, geheim te worden gehouden! En dan zal  
God Zijn volle kracht op Zijn kinderen uitstorten, voortbrengende de opstanding en opname van Zijn uitverkorenen!" 

"En de Blinkende Morgen Ster der profetie (Openb. 22:16) zal begeleiden en vervullen al hetgene wat Hij gesproken heeft!" – "Vers 17 
openbaart dat de Geest en de Bruid heden de laatste roep van de oogst geven! En we weten dat het zeer spoedig is!" – Lees de verzen 
20–21 . . . Hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus  
Christus zij met u allen. Amen. – "Het is nodig dat we er meer bij zeggen evenals de Bijbel zegt, Waakt en Bid!"                     

In Zijn Overvloedige Liefde,

Neal Frisby
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