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Dierbare Oogst Partner,
Ik wil graag een moment nemen om de Heere te danken voor Zijn wijsheid wegens het zenden van Zijn dienstknecht Neal
Frisby om onze levens te verrijken en ons deze geweldige boodschap na te laten, om de Uitverkorenen gereed te maken voor de
spoedige terugkeer van onze Heer en Redder Jezus. Hier is een wonderbare Kerstboodschap welke Neal geschreven heeft. Meer dan
wat dan ook hield hij ervan om over de geboorte van Jezus te schrijven en te spreken omdat hij wist dat Jezus de Verlosser van de
gehele mensheid was – God in het menselijke vlees gemanifesteerd! (John 1:14), de hoogste God en Schepper kwam om de
mensen te bezoeken Jes. 9:5, De machtige God – De Oude van Dagen in de vorm van een baby, onze Redder! – De eeuwige
Vader. Het Woord zelf zegt het! "Zie, weest goedsmoeds. Ik, Jezus, zal spoedig opnieuw komen! – Laat uw licht niet uitgaan evenals
andere hebben gedaan; maar houdt uw lampen brandende met olie (zalving) van de Geest! "En nu Broeder Frisby's
Kerstboodschap:
Op dit moment wordt ik definitief door de Heere geleid om sommige prachtige Schriftgedeeltes aan te halen, en u zult de rest van
deze brief zeker interessant vinden. (Luk 1:46–49) – "En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere; En mijn geest verheugt
zich in God, mijn Zaligmaker; Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam." – Dan als
volgende Luk 2:9-11 – En ziet, de engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en de engel
zeide, u is heden geboren de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere!" Hoe liefdevol en onthullend openbaart en beeld Zijn
Geest dit aan ons uit. (Gezegend is "Jezus" de Koning want Hij is de Allerhoogste!) Op dit moment wil ik u sommige opmerkelijke
gebeurtenissen openbaren. In Matth. 2:9-10 – "En zij, den koning (Herodes) 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."
De wijze mannen en de ster uit het oosten zijn onafscheidelijk met de geboorte van Christus verbonden. – Wat was de ster? De
verzen geven aan dat de wijze mannen de ster op verschillende tijden zagen. Was het een gewone ster, een komeet of wat? Nee, ik
denk niet dat het dat was! Ook informeren astronomen ons dat er rond die tijd een samenstand van planeten is geweest. Zij
verschenen zo dicht bij elkaar dat ze als "één" werden. Dit zijn de namen die mensen hen gaven, Venus, Jupiter en Saturnus. Hoe
God ze noemde is een ander verhaal. "Maar ik geloof ook niet dat dit hetgene was wat de wijze mannen zagen!" Hoewel het wellicht
een teken voor de wereld was dat er een grote gebeurtenis aanstaande was! – "Ik geloof dat hetgene wat er aan de wijze
mannen verscheen, de "vuurkolom" was, omdat het gereed was om zichzelf te condenseren, en het kind binnen te gaan!
En later zou dezelfde "vuurkolom" te midden van hen wandelen!" Het vers verklaart dat de ster voor hen uitging totdat het
boven het kind bleef staan! In feite veranderde de ster zijn richting terwijl zij reisden, "net zoals de wolk en vuurkolom dat voor de
kinderen van Israël deden!" – Jaren voor de geboorte van Christus waren er alzo vele tekenen in de hemelen gegeven, en vlak
voordat Christus zal verschijnen zullen er opnieuw tekenen in de hemelen zijn welke wijzen naar Zijn terugkeer! (Luk 21:25)
Zo zien we dat het mysterie van de wonderbaarlijke Ster is opgelost. En het staat bekend als de wolkolom, de Blinkende
Morgenster. Dit was in het" brandende braambos" in de dagen van Mozes – alzo betrokken bij de wagen van Israël! (2 Kon 2:11–12)
Het staat bekend als de Zon der gerechtigheid verrijzende met genezing onder Zijn vleugelen! (Mal. 4:2) Het laaiende vuur en de
glorie op de berg, enz. – Geen twijfel dat wanneer Jezus terugkomt wij nogal een gezicht voorhanden zullen hebben! Naast
de wolken van glorie zullen Hem en Zijn engelen sommige schitterende lichten vergezellen! Nu is er nog Redding in de
wereld, maar spoedig zal de deur gesloten worden, genade zal zijn wedloop gelopen hebben. Dus laten wij het vuur van onze
redding brandende houden en getuigen tot een ieder tot wie we maar kunnen, aangezien we weten dat de tijd kort is. We zullen
deze kans niet weer opnieuw krijgen! – En zoals de tekenen er op wijzen, is onze generatie tijdperk spoedig ten einde! Einde
aanhaling.
Vanuit Broeder Frisby's kantoor hopen wij voor u allen dat u een Wonderbaarlijk en Vreugdevol Kerstfeest zult hebben, een tijd
om samen met uw familie en geliefden de geboorte van Christus te gedenken. En aan al degenen die deze maand doormiddel van
een gave zullen helpen zal onze gave aan u wederom een andere van Broeders Frisby's waardevolle preekboeken zijn genaamd
“RESTING IN PARADISE” – Ik breng alzo een speciale DVD uit genaamd “God's Fingerprint” – een wonderlijke
Kerstboodschap welke Broeder Frisby Predikte. U zal het niet willen missen. Vertrouwende dat u uw best zult doen aangaande
uw gave deze maand ter herinnering van het werk des Heeren. De Heere gaf mij dit Schriftgedeelte Ps. 68:12, De Heere gaf het
woord: de boodschappers van goede tijdingen was een grote heirschaar. We zullen u in gebed herinneren.
Jezus liefde en bescherming voor u,
Gerald Frisby
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