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Dierbare Oogst Partner,       Wat heeft er op 11 Maart toch een catastrofale gebeurtenis plaatsgevonden, de datum die ik in onze brief van Maart 2011 plaatste  
over het begin van een nieuwe 7-jarige kringloop. De verschrikkelijke verwoesting die men kan zien was geen kleinigheidje. Het heeft de  gehele wereld getroffen. Het is een tijd om te bidden en om degenen die door zulke een grote tragedie gegaan zijn in herinnering te nemen. –  Deze keer ga ik naar een korte aanhaling uit Broeder Neal Frisby's bibliotheek, aangezien de Heere het hem toonde, en hij over deze komende  gebeurtenissen schreef. Waarlijk heeft de Heere door zijn boodschap een grote waarschuwing gegeven. Ik zal hier beginnen met de profetie die  Broeder Frisby schreef:       ''Nu hebben er wereldwijd allerlei internationale crisis plaatsgevonden, met inbegrip van oorlogen en grote profetische gebeurtenissen! Het  weer, de natuur, de bevingen en hongersnood zijn verergerd, hittegolven, stormen, sterfgevallen, geweld en een enorme golf van openbare immoraliteit en goddeloosheid! In de meeste van deze gevallen zal alles verergeren. De samenleving had beter gereed kunnen zijn! Dit zijn 
slechts voorbodes van grotere komende dingen! – De platen onder de aarde zijn in beweging, vloeibaar vuur en vulkaanuitbarstingenspuwen in verschillende delen van de aarde als nooit eerder tevoren!'' 
     ''Spoedig zullen de geologische omwentelingen, de oceaan, eilanden, bergen, de aarde en de continenten schudden en uit hun 
plaatsen bewegen! Er zal een grote hoeveelheid van tektonische beweging plaatsvinden. De aarde bereidt zich voor om de Almachtige  
te ontmoeten! In de korte periode voor ons, zullen we sommige van de meest ongelofelijke en verbazingwekkende gebeurtenissen die  
ooit eerder in deze generatie gezien zijn aanschouwen!'' Einde aanhaling.
     Nu zien we hoe Broeder Frisby de bewegende tektonische platen, evenals de complete landmassa aankaartte. De 9.0 aardbeving in  
Japan bewoog het gehele eiland 5 meter naar het westen! Sinds de monsterlijke aardbeving en tsunami toesloeg worden er tot zover maar liefst 16.000 mensen vermist en zijn er meer dan 9.500 mensen omgekomen.  Er vond eveneens een andere grote gebeurtenis plaats. De 
aardas is tenopzichte van zijn vorige ligging tot wel 10,16 cm omhoog verplaatst. Broeder Frisby schreef met betrekking tot het einde  
van het einde van het tijdperk over een as verandering. (Jes. 24:20, Amos 8:9, Ps. 82:5)     Om met zijn profetieën te kunnen vervolgen, zullen we een stap terug nemen en ons de grote aardbeving van 27 februari in Chili  in  herinnering nemen. De grootte 8.8 aardbeving bewoog de stad waar de aardbeving plaatsvond tenminste 3 meter richting het westen, en  evenzo verplaatste het opnieuw de aardas. Een opgemerkte gebeurtenis – het vertraagde de rotatie van de aarde een paar milliseconden. Een aanhaling uit een wetenschappelijk artikel verklaarde het als volgt, ''Denk er gewoon over na: Er was genoeg kracht in de aardbeving om een  
gehele stad – mensen, gebouwen en al het land er onder in slechts tienden van een seconde in zijn geheel 3 meter te verschuiven.  De 
hoofdstad van Chili, Santiago, op 200 mijlen afstand (van het episch centrum) werd ongeveer 28 cm richting het westen-zuidwesten verplaatst. De  
hoofdstad  van  Argentinië,  Buenos  Aires,  op  een  afstand  van  800  mijlen,  werd  2,5  cm  verplaatst.''  –  Door  het  gebruik  van  GPS  weten  de wetenschappers exact hoeveel de aarde is bewogen. 
     Hier volgt een andere grote gebeurtenis. Op 26 december 2004 trof de dodelijkste tsunami uit de geschiedenis van de wereld Sri  
Lanka, wat veroorzaakt werd door een enorme aardbeving ter grootte van 9,0. Het bracht een grote tsunami teweeg en het dodental  
was  over de  200.000.  Ook schudde het  de  aardas  en vertraagde de planeet!  –  Zoals  men  kan  zien hadden al  deze  gebeurtenissen betrekking op de tijd. Dit is met zekerheid en zonder twijfel, het eindtijd oordeel dat op de aarde valt!      De grote genade van de Heer heeft ongetwijfeld veel mensen tegen grote verwondingen beschermd of van de dood gered. Dit is een van de 
redenen waarom de Heere Jezus ons vertelt om voortdurend in gebed te zijn, zodat u aan al deze dingen ontkomen zult. (Luk. 21:36) De kracht van gebed is groter dan al de verwoesting die we gezien hebben. Het werkt wonderen!      Deze maand heb ik een prachtige nieuwe Speciale Schrijven Boek, Deel Zeven genaamd, ''De Openbaring Van Gods Mensen!'' Ik weet dat u er niet zonder zult willen zijn. Het is een van de meest tijdige boeken die u zult lezen. Evenals een Speciaal Schrijven, "Daniels 70 ste  Week'' is in het boek ingesloten. Het vertelt u duidelijk aangaande de problemen in het Midden-Oosten. (In de volgende maandelijkse brief zal ik  het thema aangaande het Midden-Oosten voortzetten.) – Ik geef alzo een DVD uit genaamd ''Prophetic Times''. Op wereldwijde basis hebben we een hele grote vraag voor Broeder Frisby's lectuur gehad,  en we publiceren net zo veel profetische gebeurtenissen en geloof opbouwend  materiaal dat we maar in de bibliotheek beschikbaar hebben. Dit is zeker een tijd om de bediening te ondersteunen en deze grote getuigenis te  geven terwijl we dat nog kunnen. Door de gebeurtenissen alleen al weten we dat de tijd aan het aflopen is.  Wat betreft het helpen van de 
bediening zullen uw gebeden van grote nut zijn, en Jezus is komende met Zijn beloning! Mogen Zijn wijsheid en zegeningen met een  
ieder van jullie zijn.                                                Uw Broeder in ChristusGerald  Frisby
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