1.

Neal Frisby Hoofdsteen Partners

Speciaal Schrijven JAAR 2010

Postbus 71, 8050 AB Hattem

HET VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST
''Soms hebben we tijdens het schrijven over bepaalde onderwerpen niet altijd de ruimte om alles te openbaren, dus zullen we in dit speciaal
schrijven diverse gebeurtenissen in ogenschouw gaan nemen!'' – ''Door naar een aantal opmerkelijke gebeurtenissen uit het verleden te
kijken, kunnen we in veel gevallen exact zien hoe de toekomst in ons tijdperk er uit zal zien! Door Gen. Hfdst. 6 te in ogenschouw te
nemen kunnen we bijvoorbeeld de voorbodes van wat komen gaat zien. Jezus verwees zelfs naar Noach's en Lot's tijd!'' (Luk. 17:2628) – Gen. 6:1 ''Het eerste teken was een enorme bevolkingstoename. In de laatste honderd jaren hebben we over de gehele wereld een
massale bevolkingstoename gehad!'' – ''En het zegt dat er dochters aan hun geboren werden, waardoor werd geopenbaard dat er een enorme
hoeveelheid aan vrouwen op de aarde was! Ook bereikten vrouwen een piek in hun uiterlijk. (vers 2) – Gelijk vandaag de dag stegen ze tot op
de voorgrond! – Overeenkomstig de oude artefacten droegen ze heel weinig of geheel geen kleding, en in veel gevallen werden hun lichamen
beschilderd om het te bedekken! – Ook aanbaden de mannen en vrouwen in die dagen afgodsbeelden en goden!'' (Joz. 24:14)
''Zoals het in het nieuws gerapporteerd wordt zien we elke dag al deze tekenen rondom ons in onze steden! – De Babylon religie van onze
dagen is opgebouwd uit afbeeldingen en afgodsbeelden!'' – Gen. 6:4, ''openbaart, dat zij beroemde mannen van hun dagen hadden . . .
wetenschap, kunst en etc. – Vers 5 openbaart dat deze mensen helemaal geen gedachten hadden die naar God uitgingen, maar met satanische
invloeden voortdurend negatief waren! – Dit neemt in onze dagen toe!'' – ''Vers 11, ''onthult de enorme corruptie! En het zegt dat de aarde
vervuld was met geweld! Het woord vervuld betekent dat er overal geweld en misdaad was! We kunnen van deze zelfde dingen in
onze toekomst een zelfs nog grotere toename verwachten . . . en uiteindelijk het accepteren van een dictatuur! – Blijkbaar konden ze
niet nog verder gaan in immoraliteit. En we zien vandaag de dag het zelfde plaatje, en nog erger!'' – Gen. 7:1, ''vlak voor de zondvloed
vergaderde hij zijn eigen kinderen tot zichzelf, en daarna viel het oordeel! – Zo zal Hij ons aan het einde van het tijdperk tezamen met Hem
verenigen, en daarna zal het oordeel vallen!''
''Ook werd de prediking van Noach en Henoch gedurende die tijd door de massa's afgewezen. En zoals we kunnen zien luisterden er slechts
enkelen naar de echte ware prediking van die tijd. Er was een snelle vooruitgang in mechanische kunsten, uitvindingen en wetenschap! Dit nam
sommigen van de ongemakken weg, en het gaf hen meer ijdele tijd voor plezier. Behalve de oude gevonden artefacten, geeft God ons in Zijn
Woord meer aanwijzingen over dat tijdperk. Enerzijds geloven de meeste wetenschappers vandaag de dag dat de Grote Piramide gedurende
het Henoch tijdperk en verder, voor de zondvloed door de zonen van Seth gebouwd is! – Natuurlijk kopieerde de wereld al deze vooruitgangen
in de vele dingen die ze deden! – En met een wereld catastrofe in het vooruitzicht gebood God Noach een grote Ark te bouwen! – Om een schip
van deze enorme afmeting te kunnen bouwen toont een ongelofelijke toename van kennis aan! – Dit type van wetenschap en techniek
genialiteit werd door de antediluviaans gekopieerd! – Zo zien we door de verwijzing van Jezus ''De Ark'' alzo als een symbool van onze
reusachtige torenhoge steden, de grote structuren van gebouwen, schepen en vliegtuigen in onze tijd!''
''Gedurende de dagen van Lot in Sodom was er alzo een grote aankoop en bouwexplosie gaande! Er was overal commerciële activiteit. En de
zorgen van het leven maakten hen net zo als in de dagen van Noach compleet blind voor het naderende oordeel! – Jezus zei dat het einde van
het tijdperk in onze dag, evenals in Sodom, door vuur en zwavel zal vergaan! (Luk. 17:29-30) – Met andere woorden, de
gruwelijkheden van atomaire vuur over de steden! – Een ander ding dat het oordeel gedurende Noach's tijd versnelde was een alliantie
tussen de nominale valse kerk en de wereld . . . dit is vergelijkbaar met Openb. 17! – Met andere woorden, de lijn van Seth voegde zich samen
met de valse religie!'' – Openb. hfdst. 18 en Jak. hfdst. 5 openbaren alzo het snelle bouwen en commercialisering van onze dag!''
''Nu zien we in vele van de Schriftgedeeltes dat er een grote bouwexplosie zoals we die hebben gezien geassocieerd is aan deze uitstorting, en
met nog meer dat er gaat komen! – En zoals Jak. 5:1-3 openbaart, zouden de rijke mensen in de laatste dagen schatten bijeen hopen! – We
weten ook dat New York een groot gedeelte van het Commerciële Babylon in de wereld zal zijn (Openb. 18) – ''Het is aannemelijk dat deze
asteroïde, die in Openb. 8:8-9 geopenbaard is, later op deze stad aan de zeekust zijn werking zal hebben!''
''En dan werd er vlak na de zondvloed ook een ander teken gegeven, wat openbaarde dat de mensen tezamen zouden komen en zichzelf tot in
de hemelen zouden verheffen!'' (Gen. hoofdstuk. 11) – ''En alzo heeft de mens zichzelf vandaag de dag gelijk de arend tot in de hemelen
verhoogd, (ruimteschip) en bouwt zijn nest tussen de sterren (ruimte platforms)!'' – Obad. 1:4. ''Het verschil tussen de dagen van
Noah en Lot's tijd is dat de mensheid een zelfs grotere toename van kennis zal hebben en de wetenschap zal een grotere hoogtepunt
dan ooit tevoren bereiken! . . . Een volledige moderne samenleving die Christus erbuiten laat! – Ze zijn zo slim geworden dat ze zichzelf
daadwerkelijk verblind hebben en geen behoefte aan de de Heer Jezus hebben! – En uiteindelijk waaide de duivelse geest van de anti-Christ
hun hoofden en gedachten volkomen in verwarring terwijl hij zichzelf boven elke en iedere god zal verhogen!'' (Dan. 11:37) – Deze zelfde geest
zal als het tijdperk tot een climax komt onder de mensen komen! Deze wereld leider leeft nu en zal wanneer God het toestaat
geopenbaard worden! Hier volgt wat aanvullende informatie . . . (Lees de volgende paragraaf!)
Het Profetisch Plaatje – ''Er is een element van mysterie met betrekking tot hem en zijn ras. En vanwege Dan. 11:35-37, het zegt dat hij op de
God zijner vaderen geen acht geeft. Door openbaring zou het ons er toe leiden te geloven dat hij gedeeltelijk Joods is! Waarschijnlijk is de
verborgen factor dat hij een mengeling is!'' – Dan. 9:26-27 zegt, ''dat hij een Romeinse Prins zal zijn, hij zal het Griekse Romeinse Rijk doen
herleven. Mensen hebben dikwijls gedacht dat hij een paus zou kunnen zijn! Zoals sommigen zien, zou dit er een perfecte zetel voor kunnen
zijn. Maar herinner u ook dat hij in de Joodse Tempel zal zitten.'' Hier volgt een herdruk uit mijn verleden brief . . . ''DE ANTI-CHRIST ZAL ZICH
de positie van de paus toe-eigenen en alle Babylon religies controleren! – Openb. Hfdst. 17.'' – ''Hij zal zich de positie van Christus toe-eigenen
en de 'valse messias' voor de Joden zijn, en een super prins voor de Moslems!'' – Ook gaf Daniel in Babylon met betrekking tot ons tijdperk vele
tekenen! Het handschrift is weer aan de wand! ''De dagen van de wereld zijn geteld, de mensen zijn in Gods balansen gewogen, het
handschrift is aan de openbarings wand! De zondaren en lauwwarmen begrijpen het niet, maar de mensen die hun God kennen
zullen het wel begrijpen en in de naam van de Eeuwige, de Heere Jezus grote daden doen!'' – We leven daadwerkelijk in de laatste
profetieën, visioenen van de Bijbel en wat God door de profetische gaven gegeven heeft! Spoedig gaan de naties wederom door een cyclus van
veranderingen heen, wat het rechtstreeks tot de deur van een globale staatsgreep brengt! – En vlak daarvoor kunnen we een geweldige
uitstorting van de Heer verwachten! – Hij zal de uitverkorenen de menigvuldige wijsheid van God geven – zulk een openbaring en kracht welke
nog nooit eerder in ons tijdperk gezien waren!''
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