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Dierbare Oogst Partner,
"We willen u hele vrolijke en gelukkige feestdagen wensen en een zeer vreugdevol geestelijk Kerstmis in aanbidding van de Heer
Jezus. En dat niet alleen nu maar het hele jaar door! Een van de beste geschenken die we aan de Heer kunnen geven is onze
aanbidding en lofprijzing, daarvoor zijn we immers geschapen en Hij houdt gewoon van ons om onze dagelijkse inspanningen
in dankzegging voor Zijn wonderbaarlijkheid aan ons! We hebben een prachtige Verlosser die ons met hetzelfde licht begeleidt welke
de herders zagen!" – Ik heb een speciale Kerst brief uit Broeder Neal Frisby's bibliotheek van welke ik weet dat u zult genieten. Deze
prachtige Kerst brief zal vrede en vreugde brengen door over de geboorte van onze prachtige Zaligmaker, de Heere Jezus te lezen. En nu
die prachtige brief.

"Laten we over de Prins des levens praten! – De Schriften openbaren ons een meest wonderlijke profetie!" – "En gij, Bethlehem
Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en
Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid." (Micha 5:2) – Dit openbaart de eeuwige Christus, ook onthult het
waar Zijn geboorte als mens door de Heilige Geest was! – Ook noemt Jes. 9:5 hem "de Machtige God, de eeuwige vader" – "Want een
Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk,
Raad, De Machtige God, De Vader der eeuwigheid, De Vredevorst!"
"Isaak was een type en schaduw van Christus. Hij werd geboren als gevolg van een wonder van Sarah op de leeftijd van 90. God gaf
haar door middel van een wonder nieuwe voortplantingsorganen!" (Gen. 18:9-10) – "Profetie verklaarde dat er bij de geboorte van de
Messias ook een wonder gemoeid zou zijn! Natuurlijk gaat dit verder dan het wonder van Isaak!" – "De profeet zei dat Jezus uit een
maagd geboren zou worden!" (Jes. 7:14) – "We weten dat dit perfect en op tijd plaatsvond!"
"Er waren over deze Messias die komen zou ook tal van andere dingen geprofeteerd. En ook hier volgen weer enkele van de meest
opmerkelijke en accurate geschriften aangaande Zijn komst!" – "Hij zou door een van zijn naaste volgelingen verraden worden." (Ps.
41:9). – "Hij zou voor dertig zilverlingen verkocht worden!" (Zach. 11:12) – "Hij zou door zijn vijanden geslagen en bespuwd worden!"
(Jes. 50:6) – "Hij zou bespot en beschimpt worden." (Ps. 22:6-8) – "Jezus zou de dood door kruisiging leiden!" (Ps. 22:16) – "Zijn
zijde zou doorstoken worden!" (Zach. 12:10) – "Jezus zou uit de doden opgewekt worden." (Ps. 16:10) – "Hij zou tot de hemel
opstijgen; En Hij zou weer opnieuw komen!" (Handelingen 1:11) – Al deze geschriften werden vervuld en we weten dat we Jezus weer
terug zullen zien komen! Absoluut! – Er waren vele andere mooie profetieën die eeuwen en zelfs duizenden jaren geleden met betrekking
tot de verschijning van de Messias uitgebracht werden en ze werden allemaal vervuld! – "Want Ik ben God, er is niemand anders: Ik
ben God, en er is niemand zoals ik. Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet
geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen!" (Jes. 46:9-10) – "De Heer weet alle dingen van
tevoren. Voorzeker kan een ieder zien dat de Heilige Schrift door God zelf geïnspireerd is! Ook voorziet Hij en zal een grote geestelijke
regen tot Zijn kinderen sturen!" (Joel 2:23-28)
"Hebt gij dit Schriftgedeelte niet onderzocht, zegt de Heere der Heerscharen, want het zal zeker plaatsvinden!" Jes. 41:18: "Ik zal
rivieren op de hoge plaatsen openen, en fonteinen in het midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten, en het dorre
land tot watertochten!" – Jes. 43:18-19: "Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet. Ziet, Ik zal een NIEUW
ding doen, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de
wildernis!" – "Dit alles doe Ik voor Mijn volk. Ik zal binnenkort opnieuw komen!" – "Want zie, Ik zal water gieten op de dorstigen en
overstromingen op het droge grond! – Hij zegt: Ik zal Mijn Geest op uw zaad en op uw kinderen uitgieten!" – "Oh wat een daverende
elektrificerende uitstorting van opwekking tot Zijn volk! – En ik kan eraan toevoegen dat de Heer enorme wonderen van genezing en
verbazingwekkende tekenen en wonderen voor Zijn volk heeft gewerkt. En we weten dat er zelfs meer nog meer te gebeuren staat voor
degenen die geloven! En lieve partner, moge u totdat u Jezus zien zult een opleving in uw ziel hebben! Amen! "Einde citaat.
Dit was een prachtige Kerst brief en ik weet hoeveel Broeder Frisby er van genoot ze te schrijven. Altijd het favoriete omstreeks deze
tijd van het jaar. Laat ons terwijl de wereld erg bezig is met hun feesten en programma's het werk van de Heer niet vergeten. Ik waardeer
al uw gebeden en steun van het afgelopen jaar. – Deze maand heb ik twee Speciale Geschriften voor u genaamd "Gods Definitieve
Beloften – Welvaart en Genezing" en "Verleden, heden en toekomst." Ik weet dat u net als ik van deze Speciale Geschriften genieten
zult. Ik heb ook een geweldige DVD genaamd "A Dynamic God in Creation." (Zie het aanbod hieronder.) – Ik wil graag deze tijd nemen om
u zeer prettige kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar te wensen.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Celestial Signs Prophesying””
“Watching and Praying”
“The Prophecies of Jesus””
www.NealFrisby.nl

Een nieuwe DVD uitgave: “A Dynamic God in Creation””
Ook beschikbaar: “The Amazing Evidence””
(€20.00 donatie per stuk)

