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Dierbare  Oogst  Partner,Prettige Vakantie en een heel goed Nieuw Jaar. God is zeker heel goed voor ons geweest en mijn standvastig gebed is dat Hij u zal bedekken met vele goede zegeningen, bescherming en aangename dingen in het nieuwe jaar ! Ik wil persoonlijk zeggen dat we van een ieder van jullie houden en waarderen dat u achter deze bediening staat, jullie zijn een geweldige groep ! Dit is een uitzonderlijk jaar geweest, ons steeds dichter brengende bij de komst van de Heere,  als we de gebeurtenissen die zich wereldwijd ontvouwen bekijken zien we dat in dit jaar het leven van iedereen is veranderd. Uiterste en belangrijke veranderingen zullen er gedurende de laatste paar dagen en weken plaatsvinden. Het is nu zichtbaar, dat de financiële crisis veel ernstiger is dan algemeen gedacht werd. Ik zal hier in de Januari brief meer over spreken. Nu een aanhaling van Neal Frisby.We getuigen dat ieder deel van de Schriften met een goddelijk doel is gegeven en vol van wijsheid en kennis en met symbolen van waarheid zijn! Laat ons beginnen met Math. 2 : 1,  " Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, daar kwamen  wijze mannen vanuit het Oosten naar Jeruzalem! " Vers 6 openbaart dat een Leidsman zal voortkomen! Dan in de verzen 9-10,  " En zij, den koning  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. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. " De betekenis van de ster, openbaart dat de Heilige Geest hen leidende tot de Geestelijke Koning !Zij werden naar de plaats van redding geleid.  Vandaag leidt het " teken van de ster " ons naar Zijn  laatste handelingen van bevrijding! God heeft Zijn net uitgeworpen ( heldere bedekking ) trekkende u in het licht van bestemming en door Zijn vooraf bepalende krachten is Hij de Zijnen aan het verenigen. Alhoewel het mysterieus is zullen de uitverkorenen het snappen, terwijl de dwazen de zak met goud " merk" en het vale paard van Babylon volgen. ( redactie aanhaling : Het nummer voor fijn goud is 999, het Bijbel nummer voor het merkteken is 666. Laat de lezer het  onderscheidingsvermogen gebruiken. ) -  Christus de Ster uit Jacob zal Satans machten verslaan en neemt de Bruid weg ! Beide klasse zullen hun volheid bereiken, de heilige meer van God, de zondige meer van de duivel!- " De Heere laat Satans einde zien! Het echte vuur in hem zal exploderen, zijn licht zal uit gaan, de Heere heeft zijn verwoesting en oordeel van tevoren bepaald! " -  Ezech. 28 : 13 laat zien hoe hij geschapen is en vers 14 laat zien dat hij een overdekkende cherub was; hij wandelde in het midden der vurige stenen ! Vers 18 laat zijn ondergang zien; daarom heb ik een vuur  uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u zien. Vers 19,  " En nooit zult gij meer zijn. " -  " Hoort gij die ver weg zijn; nu zal Ik opstaan, zegt De Heere: nu zal Ik verheerlijkt worden, nu zal Ik Mijzelf verheffen, Mijn mensen zullen Mij in Mijn woonplaats zien in de hoge ! Ik sta in de samenkomst van de machtige en oordeel tussen de goden ! Zing tot God gij koninkrijken op de aarde, O zing lofoffers tot Hem die rijdt op de hemelen der hemelen, welke van ouds waren, zie Hij zendt Zijn stem uit en dat is  een machtige stem! "  " De bergen zullen vrede aan de volken brengen, en de kleine heuvelen door gerechtigheid .  Zij zullen u vrezen zolang als de zon en de maan voortduren. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen die de aarde bevochtigen! De rechtvaardige zal bloeien totdat de maan niet meer zij ! De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen; en zijn vijanden zullen het stof lekken! "  ( Ps. Hoofdstuk 72 ) Voortreffelijke en ongewone dingen zullen er voor de uitverkoren verschijnen, want het einde is nabij! -  Verover het hart van God door Hem te prijzen, want Hij kijkt naar u uit !  Zijn glorie licht schijnt over u! " Zo zegt het Lam, De Heere van Zijn volk, ja kom en zit in de schaduw van Mijn Koninklijke Wolk, rust onder de prins van vuur, Koning des Allerhoogste! De Meest Heilige, de Koninklijke Engel is onder Zijn Volk, van nu af, zal Ik een machtig werk voor hen doen ! "  Amen ! Amen !  Laat ons Hem aansporen, want Hij gaat iets groots en van buitengewone betekenis voor Zijn Uitverkorenen doen. Het vuur dat voor Zijn troon is zal op de mensen van de Capstone bediening neerdalen voor de laatste roep!  Een nieuwe  dimensie en gebied is er voor ons komende. Einde aanhaling.Ik wil graag deze kans nemen om allen te danken die deze bediening dit jaar voortdurend hebben ondersteund.  We hebben  aan de nieuwe en evenzeer de  oudere partners  zeker een grote   hoeveelheid  van Broeder Frisby's  belangrijke  profetische boodschap uitgebracht.   Jezus  zal  uw inspanning zeker belonen voor alles wat u gedaan hebt.  Mijn gebed is dat Jezus u het komende jaar zal zegenen met gezondheid en voorspoed, en u geleide met Zijn voortdurende wijsheid.                                                          Uw Broeder in ChristusGerald  Frisby
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