1.

Neal Frisby Hoofdsteen Partners

Januari 2009
Dierbare Oogst Partner,
Wat we in het jaar 2008 gezien hebben is alleen nog maar het begin van grote veranderingen die er direct voor ons liggen. Deze
gebeurtenissen zullen meer bewijs geven voor de spoedige wederkomst van onze Heere Jezus en de Opname van de Uitverkorenen. Gelijk
een schaduw die rond de wereld voortkruipt vaststellende de stadium voor veranderingen, leidende het wereldse pad dichter en dichterbij het
nieuwe systeem dat komende is. Het oude systeem en de oude wegen falen. We bewegen ons naar een nieuwe tijd en dimensie. Zelfs onze verkiezing
laat de dramatische verandering van de oude wegen zien. De grootste financiële veranderingen zijn vlak voor ons. Dit zal een nieuw financieel
systeem brengen waar Broeder Frisby over geschreven heeft, dat hun in het wereldwijde anti-Christelijk systeem zal leiden, gebaseerd op
de hulpbronnen - energie, goud, zilver en voedsel. God zal de Uitverkorenen door deze lastige tijden heen leiden, en heeft een zegen op
hen geplaatst. 2009 zal een jaar van crises en financieel falen zijn. De centrale banken printen geld in een astronomische hoeveelheid. Het begon
met $ 700 biljoen en nu gaan er getallen rond van over de $ 8 triljoen om de schade te dekken. Er is over de $ 650 triljoen in derivaten. Financiën,
verzekeringen en onroerend goed zijn een deel van deze derivaat schuld, die zo enorm is dat de kleine biljoenen dit soort van moeilijkheden niet
zullen dekken. ( Dit is een tweedelige brief en we zullen dit in de volgende brief vervolgen. ) - En nu een speciale aanhaling van Neal Frisby.
Einde van het Tijdperk tekenen - " In een van onze profetieën haalde we aan....kijk naar het grond gebied rondom de Eufraat, het Oude
Assyrisch Babylon Rijk – welke Syrië omvat! En later hebben we gezien dat Syrië is uitgegroeid tot een militair sterke voornaamheid." - "
Overeenkomstig met Jes. 10 : 5, verzen 12, 30-31 - Dan. 8 : 9, 22-25, de anti-Christ zal alle grondgebieden waar we over gesproken hebben
domineren en kan daar gaan of actueel uit dit gedeelte opkomen om de wereld te regeren!" "Hij zal ook het Arabisch Rijk regeren en onderwerpen;
hij zal een overeenkomst met hen en Israel maken! En hij zal uiteindelijk in de Joodse Tempel zitten en zichzelf als god de Messias claimen ! "
( Openb. 11:2 - 2 Thess.2:4 - Dan. 9 : 26-27 ) -" Door de Geest van profetie voorzie ik dat hij wetenschap en technologie zal gebruiken om
zichzelf als een wereld dictator te bevorderen! - Ik voorzie alzo dat hij de aard van de munteenheid die de wereld heeft weg zal doen en
zijn eigen standaard van rijkdom en voorspoed door middel van zijn geldelijke zegel zal invoeren! .... Dit is duidelijk en het werkt het
merkteken van het beest uit. Want uit een grote chaos en een financiële crisis zal hij voor een poosje de voorspoed herstellen!
" Nu zullen we terugkeren en onze aandacht op de Opname richten ! Zovele mensen vragen mij of de Bruid voor de Grote Verdrukking wordt
opgenomen en wie zijn degenen die door de Verdrukking gaan? " - "Laat ons hier sommige sleutel Schriftgedeeltes geven om de opname te bewijzen
en na te zien! In Math. 24 : 27, openbaart dat het zo snel gelijk de bliksem gebeurt, en de heiligen worden opgenomen, en de volgende verzen laten
Zijn terugkeer met de Bruid na " de Verdrukking zien! U ziet dat de Opname een groot geheim is, het zal de wereld overrompelen ! Vers 39." - "
Verzen 40-41 openbaren, de een zal aangenomen, en de ander zal achtergelaten worden ! " - Math. 25 : 1-10, " spreekt over de zelfde gelijkenis! De
Bruid is opgenomen, en de dwaze worden achter gelaten ! - In een moment meer hierover ! - Math. 24 : 44, " openbaart dat Hij zal komen, in welke
ure gij het niet meent! - 2 Thess. 2 : 3 openbaart dat er eerst een afvallen komt ! En deze gebeurtenis is nu ! " - " Dan openbaart vers 6 dat de
subtiele dictator niet kan verschijnen in de beest vorm totdat de " Heilige Geest vervulde mensen " zijn weg genomen; en op dat moment
zal de opname geschieden ! - En dan begint het beest godslasterlijke taal te spreken en geeft het merkteken uit! " ( Openb. 13 : 5-6 )
Openb. 12 : 5 " Laat zien, dat het mannelijk Bruid kind werd opgenomen! Vers 17 openbaart dat het overblijfsel van het vrouwelijk zaad is
achter gelaten, welke de Verdrukkings Heiligen zijn ! " - " De reden dat mensen in de war zijn is dat zij geen onderscheid kunnen maken tussen de
Bruid en de Verdrukkings Heiligen, omdat zij van een andere klasse van Christenen zijn ! - Wat hen in verwarring brengt, zij lezen in Dan. 7 : 21 dat
de anti-Christ krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die overmocht ! " ( Vers 25 ) - Laat ons nu bewijzen dat deze Heiligen de dwaze maagden zijn,
en de 144.000 Israëlische Hebreeën, dat die hier gedurende de Verdrukking nog steeds zijn ! - Openb. 7 : 4, " openbaart de 144.000 Israëliërs die
gedurende de Verdrukking verzegeld zijn ! Hierna openbaart Vers 9; er verschijnt een groep die niet geteld kan worden! En vers 14 openbaart dat zij
definitief de Verdrukkings Heiligen zijn ! " - Openb. 13 : 7, " openbaart opnieuw dat hij oorlog met de Verdrukkings Heiligen gaat voeren, maar dit is
gedurende de laatste 42 maanden ! " ( Vers 5 ) - " De Heiligen zijn reeds weg gegaan ! " ( Openb. 12 : 5 ) - " De Bruid gaat ongeveer weg in de tijd dat
het merkteken verstrekt wordt ! ( Openb. 13 : 16 ) en als we in vers 5 zien werd het gedurende de laatste 42 maanden gegeven ! Openb. 4 : 1-3 is
ook een type van de opname van de uitverkorenen naar de regenboog troon! "
Laat ons nu het 7 jarig verdrag in beschouwing nemen. - ( Dan. 9 : 27 ) - " Een week is hier als 7 jaren bepaald, de anti-Christ prins
maakt een overeenkomst! In het midden van de 7-jaar periode verbreekt hij het verdrag, stopt hun offerande en gaat in de tempel zitten
zichzelven vertonende dat hij God is !" ( 2 Thess. 2 :4 ) - " De Bruid is gedurende het eerste gedeelte nog hier, maar wanneer hij het verdrag
met de Israëliërs verbreekt, zullen de Uitverkorenen verdwenen zijn ! Jes. 28 : 15 spreekt erover al het verdrag met dood en hel ! "
Openb. 11 : 1-2, " openbaart dat de Joden hun Tempel zullen bouwen en volgens het nieuws-verslag maken zij vorderingen, ! De tijd wordt steeds
korter ! " ( Einde aanhaling. )
In 2009 een speciale aanhaling, we zullen een totale digitale wereld binnengaan. Dit zal de wereld zijn welke de anti-Christ zal regeren. - Uw
voortdurende hulp voor de bediening en uw gebeden zijn voor ons een wonderbare hulp om deze vitale en belangrijke boodschap uit te brengen.
Mijn gebed is, dat De Heere u voortdurend met Zijn Wijsheid en Zijn Liefde zal leiden, en zegenen in alles wat u doet.
Uw Broeder in Christus
Gerald Frisby

www.NealFrisby.nl

Neal Frisby Hoofdsteen Partners © – zendbrief januari-2009

