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Wat een geweldige tijd! God heeft de beste informatie voor dit uur bewaard.  Net als de wijzen gaan wij ons in deze brief 
vanwege de wederkomst van Christus in hemelse tekenen verdiepen. De hemelen zijn op dit moment zeker actief te noemen. 
Ik had in de vorige maandelijkse brief geen ruimte om alle activiteiten op te noemen. De datum 23 april 2014 staat vermeld als 
een van de grootste 'grote kwadraten' (grand squares) in de hemelen. De getallen zijn 13, 13, 13 en 13 (een kwadraat).  Niet 
eerder dan pas na 1000 jaar zullen we iets wat daar bij in de buurt komt wederom te zien krijgen. – 25 Augustus, 2013 was ook  
een groot kwadraat.  – 2 t/m 22 Januari 2014 is ook een groot kwadraat.  Deze speciale tekens spreken zeer zeker over de 
spoedige terugkomst van de Heere. En nu volgt een zeer belangrijke Kerstmis brief uit de bibliotheek van Broeder Neal Frisby."

Er zijn twee gebeurtenissen in de geschiedenis en beiden zijn van zeer groot belang,  zodat  ze alle andere gebeurtenissen 
overschaduwen! Een gebeurtenis is al vervuld. Jezus eerste komst! – De andere is Zijn tweede komst om Zijn heiligen op te 
nemen!  –  Laten  we  het  nu  op  dit  moment  over  Zijn  eerste  komst  hebben  en  daarna,  zal  hij  binnenkort  in  onze  generatie  
verschijnen?  – "Er waren 5 vitale en belangrijke tekenen aan de hemel die in verband werden gebracht met de geboorte van 
Christus. (1) Vooraf verscheen er een zeer belangrijke komeet. Dezelfde komeet komt sindsdien eens in de 75 jaar! Het was een 
voorbode van de geboorte van een koning! (2) Op de avond dat Jezus werd geboren (Lucas 2:9) verlichte een gloeiend helder 
licht het platteland in de buurt van Bethlehem. En de engel des Heeren sprak vanuit het sprankelend licht tot de herders!  – 
Ze werden verteld om naar een stal te gaan en dat daar de beloofde Verlosser zou zijn! (3) De wijzen. Deze wijzen werden de 
Magi genoemd. Ze begrepen de tekenen van de tijd. Ze kenden de hemel! (Gen. 1:14) – En ze wisten dat er een 'ster uit Jakob ' op  
komst was! – Ik heb altijd het gevoel gehad dat ze uit het Oosten kwamen, het Babylonisch of Perzisch gebied. Dus keek ik in het  
Webster's woordenboek en het zegt: 'de priesterlijke kaste in het oude Perzië, in de Bijbel de wijze mannen die met geschenken  
voor het kindje Jezus kwamen!' – Ze kwamen tot Hem, omdat zij zijn ster zagen!" (Matt. 2:2) Ook was er een licht dat voor 
hen uit ging dat vlak boven de plaats stond waar Jezus was! Het zou de heldere amberachtige wolk geweest kunnen zijn die in de  
woestijn voor Israël uitging en haar leidde! Alzo waarbij Elisa riep, "mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren!" (II  
Koningen 2:11-12) – " De Heere was het 'levendige licht' in de wolk die gedurende de nacht over Israël scheen!" 

(4) "Volgens de geschiedenis was er een verbazingwekkende combinatie van de planeten Jupiter en Saturnus. Niet één keer, 
maar 3 keer in een periode van 9 maanden! Vanaf de conceptie van Jezus door de Heilige Geest tot Zijn geboorte toe! Zelfs de 
hedendaagse wetenschappers beweren dat het gedurende die tijd heeft plaatsgevonden." – "Overeenkomstig aan de oude wijze 
mannen  die  de  hemelen  begrepen  luiden  dit  soort  samenstanden altijd  de geboorte  van  een  Koningschap  in!  –  En wat  een 
Koninklijke Koning was Hij!" – Jes. 9:5 zegt, "en men noemt Zijn naam (Jezus) Wonderlijk, Raad, De Machtige God, De 
Vader Der Eeuwigheid, Vredevorst" (Hemelse Koningschap!) – (5) En ook kwamen bij deze laatste samenstand niet alleen 
deze twee planeten bij elkaar, maar werden ze vergezeld door de planeet Venus; en het zou een verschijning geweest zijn als de 
maan in zijn volheid! Dus in symboliek paste de uitspraak waar Jezus zei: "Ik ben de Blinkende Morgenster." (Openb. 22:16) – 
"Dus hebben al deze manifestaties er toe geleid dat de Joden en heidenen Hem aanbidden als Redder, Heer en Koning!" – "Zo zien  
we dat God Zijn hemelse schepping gebruikt om Zijn heerlijkheid, Zijn wil en voorbestemd doel te verkondigen! Ja, de afspraak 
met de mens werd gemaakt zoals voorspeld was. Hij kwam vanuit  de eeuwigheid tot  in onze tijdzone om ons te verlossen.  
Halleluja!" 

"De wederkomst  van de Heere Jezus komt nu wel  heel  dichtbij.  Naar  mijn  mening zal  Hij  binnenkort  in  onze generatie  
verschijnen!  De  gebeurtenissen  in  onze  era  zullen  snel  beginnen  plaats  te  vinden."  –  "Jezus  bevestigt  dit,  want  Hij  zegt 
verscheidene keren voor het einde van het boek Openbaring 'Zie, Ik kom spoedig.' (Openb. 22:7, 12) –  Wat hebben wij een 
spannende verwachting, dat we in een ogenblik, in een oogwenk veranderd en weggevoerd zullen worden om de Heere in 
de lucht te ontmoeten.  En voor altijd met de Heere zullen zijn! (I  Thess.  4:17)  – wat een extase,  wij  zullen Jezus van 
aangezicht tot aangezicht zien. Onze lichamen zullen worden veranderd naar de gelijkenis van Zijn glorieuze lichaam! Nooit meer 
zal  een uitverkorene onderworpen zijn aan pijn, ziekte of de dood!" – "De rechtvaardige doden zullen worden opgewekt en  
tezamen zullen we allemaal toetreden tot de machtige triomfantelijke bijeenkomst in de wolken met Jezus!" – "Ook maakt de 
Bijbel bekend dat zoals de hemelen de eerste komst van Christus bekendmaakten, zij Zijn tweede komst in onze generatie zullen 
inluiden!  –  Want  Jezus  zei:  'er  zullen  tekenen  zijn  in  de  zon,  en  maan,  en  sterren.'  (Lukas  21:25)  –  Er zullen  ook 
schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden!" Einde citaat. 

Deze maand geef ik een belangrijke boek uit genaamd, "The Creative and Prophetic Universe" die bij alle hemelse tekenen 
aansluit. Ook een zeer mooie DVD genaamd "The Creator Visits Man." Er zijn deze maand enkele speciale CD's die u zeker in uw 
bibliotheek zou willen hebben. – Zorg ervoor dat u ons in deze tijd helpt, want onze kosten zijn enorm geweest en volgend jaar  
willen we meer dan ooit tevoren in deze oogsttijd boodschap doen. We moeten zo veel mogelijk doen terwijl we dat nog kunnen.  
Jezus zal u zeker voorspoed geven en zegenen. U kunt er op rekenen!  

Uw Broeder in Christus,

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie               Een nieuwe DVD uitgave:   “The Creator Visits Man”               
“The Star Light Sign”                        Ook beschikbaar:   “Lights Uttering”                             
“Jesus Is Coming Soon”                    (€20.00 donatie per stuk)
“The Most Precious Anointing”                                                                               
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