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Dierbare Oogst Partner,
Wat een ecliptisch moment van de tijd! Terwijl ik deze brief schreef op 18 okt. was er een maansverduistering en het bedekte de
Amerika's, Europa, Afrika en Azië. Op dit zelfde moment besloot de regering om weer te heropenen na 16 dagen gesloten te zijn geweest.
In deze brief zal ik enige feiten noemen die voorafgaand aan deze eclips gebeurd waren. Ik merkte in verleden brieven op dat de 17 jarige
cyclus evenals de 7 jarige cyclus begonnen waren. Daarna startte de 14 jarige cyclus. Ik merkte ook een speciale datum op in mijn
verleden brieven, 23 augustus. De volgende grote gebeurtenis zal op 3 nov. 2013 zijn – een complete zonsverduistering. Het is de
eerste van vier hybrides die NASA op hun website omschrijft. Het zal de Amerika's, Europa en Afrika bedekken. Nu is er nog een
datum. Beginnend op 2 januari door tot 22 januari, 2014, dit zal in de tijd cycli een andere belangrijke gebeurtenis zijn. Het
schuldenplafond werd tot 15 januari 2014 uitgesteld. Mogelijk een andere grote strijd? – Ook begint er van 11 april tot 11 mei 2014 een
andere belangrijke gebeurtenis. Het hart van deze belangrijke gebeurtenis is 23 april, 2014. – Een nieuw ontdekte komeet Ison
genaamd verschijnt rond 28 november 2013 in ons zonnestelsel. NASA merkte ook op dat er in Sept. 2013 een asteroïde dicht bij de aarde
kwam. De hemelen zijn aan het spreken!
Een ontstellende gebeurtenis op 24 mei 2013, een 400 mijl diepe aardbeving in de Stille Oceaan met een 8,3 gemeten magnitude. Het
was de grootste aardbeving die ooit gemeten was, verbijsterde seismologen, het deed Rusland en China beven. 24 september 2013, een
aardbeving met een magnitude van 7.7 in Pakistan doodde 825 mensen. Tegelijkertijd verscheen er een eiland voor de kust van
Pakistan in de Arabische Zee. De wetenschap bestudeert het. Broeder Frisby schreef ooit dat er vóór de Heer Zijn terugkeer
eilanden uit de zee zouden verschijnen. In het noorden wijken de gletsjers op een zodanig snel tempo terug dat de boomstronken en
wortels verschijnen, wat ooit een vitaal bos was, wat er op wijst dat er een wereldwijde klimaatverandering aan het optreden is. Volgens
meteorologen zullen er mega droogtes en mega branden komen. Terwijl ik deze brief schrijf woedt er een mega brand in Australië. We
zullen dit en aangaande de financiële condities en ook het Babylonische systeem in onze januari brief vervolgen.
De uitverkorenen zullen het evangelie visioen vatten en behoren nu snel te rennen en te werken door over verlossing, bevrijding en de
terugkeer van de Heere te vertellen! Het middernachtelijk geroep is hier, Matt 25:6. We kunnen de tekenen aan den hemel, onder de
aarde, het beven en barensnood van de naties zien. De Bijbel zegt: "Weest ook gij bereid, want in welke ure gij het niet meent zal
de Heere verschijnen!" – Wat betekent om gereed te zijn in het Woord, de zalving, in het geloof, gelovend in het wonderbaarlijke!
Zijn volk zal zal niet alleen biddend zijn maar wakend terwijl de profetie en tekenen zich om hen heen ontvouwen! Er zijn enorme
invloeden voor de beschaving op komst en dit is de tijd ter voorbereiding! – Op de eerste van het jaar, 1 januari 2014, zullen er nieuwe
wetten en strenge controles worden uitgevoerd, die het leven zoals wij deze kennen zullen veranderen. – En nu een speciale citaat uit de
bibliotheek van Neal Frisby.
DE PROFETISCHE SLINGER – Hemelse gebeurtenissen – Jezus zei, dat wanneer we de tekenen en wonderen aan den hemel
zouden zien (Lukas 21:25) de zeeën en watergolven groot geluid zouden geven! Er zou angst en verbijstering onder de heidenen zijn! Dit
betekent dat de weerpatronen verstoord zouden worden, en de winters en zomers extreem zouden zijn! We zijn daar nu getuige van! Plus
dat de Scripts (de Rollen) al jaren geleden zeiden dat het weer en de natuur niet in de juiste orde zouden zijn, enz. "Zie zegt de Heere,
voordat Ik alle dingen nieuw zal maken zullen de meeste delen van de wereld worden geschud, verbrand, ondersteboven gekeerd,
en de bergen en steden zullen zoals het zand en de rotsen verspreid worden! Ja, want een enorme onrust en onverwachte
veranderingen zullen op de voorgrond treden. Zie, weest ook gij bereid, want voor allen nadert de ure die in deze generatie
vervuld moet worden! – Getuig zegt de Heere, terwijl gij het licht met u hebt, want binnenkort zal de duisternis het ware licht
ervan vervangen!" Lukas 21:33, "De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan!"
Einde citaat. – Hoe geweldig is het, dat het Woord van God waar is en terwijl hier op aarde alsook in de hemel op alle mogelijke manieren
met ons zal zijn. Ik wil onze partners en degenen die al zo'n lange tijd met ons zijn bedanken. Het was een geweldige vriendschap en hulp.
Zoals wij hier in Arizona de herfstbladeren van kleuren zien veranderen en neervallen en in de bergen is het koud en op sommige plaatsen
sneeuwt het. Net zoals de bladeren in hun cyclus van kleur veranderen, zullen de uitverkorenen binnenkort veranderen, maar hun
cyclus zal voor altijd zijn! – In deze tijd van het jaar willen we God danken en zijn voor elke dag dat Hij met ons is geweest erg
dankbaar. Aangezien wij Thanksgiving naderen wil ik graag een ieder van jullie een heel fijne Thanksgiving wensen.
Deze maand geef ik een geweldig boek uit genaamd "The Coming of the Lord" en een prachtige DVD genaamd "Lights Uttering." –
Dit is een wonderbare tijd van het jaar om aan de Heere en Zijn werk te denken. We hebben vele bijkomende kosten gehad en hebben echt
uw best mogelijke hulp nodig. Mijn vertrouwen is in de Heere en ik weet dat u uw best zult doen. Moge de Heere Jezus een ieder van u
voorspoed geven, zegen en u op Zijn meest prachtige wijze leiden.
Uw Broeder in Christus,
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