
NOVEMBER 2010  Postbus 71 8050 AB Hattem
              kantoor@nealfrisby.nl

Dierbare  Oogst  Partner,       Voordat we helemaal in deze brief opgaan wil ik er graag op wijzen dat de aarde waarlijk aan het beven is. Er vinden vele aardbevingen  plaats en dat op diverse locaties evenals de vulkanische activiteiten die toenemen. De weersomstandigheden zijn vreemder dan dat ze dat ooit  tevoren zijn geweest! Verscheidene droogtes in het ene gebied en grote overstromingen in de andere gebieden.  Het oordeel valt werkelijk 
neer op de aarde om zijn inwoners te waarschuwen. Dit alles verwijst naar de eminente wederkomst van Christus. Broeder Frisby  
heeft gezegd dat de uitverkorenen aan het einde van het tijdperk een grote waarschuwing en getuigenis zullen geven. In deze 'groot geloof' opbouwende brief om het meeste maximale voordeel te verkrijgen, zou men de Heere moeten prijzen en Hem dagelijks danken. Als we  tot in de seizoensgebonden feestdagen binnengaan zouden we de meest dankbare en vreugdevolle lofprijzing voor onze Heere Jezus moeten  hebben! En nu een aanhaling van Neal Frisby.        ''Ik wil uw geloof, vreugde en genezing in Gods prachtige beloftes doen toenemen! We leven in spannende en wonderlijke tijden! Dit is nu meer voor ons tijdperk dan voor welke andere dan ook, en we lezen, – Jes, 40:31 Engelse vertaling, Maar die op den Heere wachten, zullen 
de  kracht  vernieuwen;  zij  zullen  opvaren  met  vleugelen,  gelijk  de  arenden;  zij  zullen  lopen,  en  niet  moede  worden;  zij  zullen  
wandelen, en niet mat worden.''  – ''Wachten betekent vertrouwen, geduld en verwachting!'' – De volgende woorden zijn aan de opname verwant! Zij zullen lichamelijke en geestelijke kracht ontvangen, met meer uithoudingsvermogen en energie! Vlak voor de verandering zal er  nog niet één van de uitverkorenen ziek zijn! Dan zullen de uitverkorenen plotseling verheerlijkt worden! 
       Ps. 37:4-5,  Verlustig uzelf alzo in den Heere, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Wentel uw weg op den Heere, en vertrouw 
op Hem; Hij zal het maken. – ''Verlustig betekent om tevreden en verblijd te zijn in de Heere. – Wentel betekent om werkelijk al uw wegen aan  Hem over te geven! Dan zal Hij u wonderen laten zien!''        Lees deze verzen nauwkeurig, al deze schitterende verzen zijn persoonlijk voor u!  ''Geloof, handel en neem uw voordeel van al Zijn 
weldaden! – Ps. 103:1-5, Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heilige Naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van  Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheid vergeeft,  die al uw krankheden geneest; Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met  goedertierenheid en barmhartigheden; Die uw mond verzadigt met het goede, zo dat uw jeugd vernieuwt als een arends.Ps.  105:37 Engelse vertaling,  Hij  voerde hen uit met zilver en goud; en onder hun stammen was er niet  één zwak persoon. – Dit typeert  klaarblijkelijk alzo de uitverkorenen! Hij zal in hun noden voorzien totdat de laatste uitverkorene in en uit is! – ''En u zult omhoog gaan! Prijs de  Heere!'' – Spreuken. 3:5-6, Vertrouw op den Heere met uw ganse hart; en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal 
uw paden recht maken. Aangaande deze vers; Verwonder u nooit meer waarom er sommige vreemde dingen in uw leven of in het leven van anderen gebeuren. – ''Vertrouw de Schriften gewoon volledig en God zal u leiding, licht en wijsheid geven! Vertrouw menselijke redeneringen  niet, maar alleen Zijn weg volkomen. Beëindig uw vragen en waaroms aan Hem!''  Mark. 11:24, Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende begeerd, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden. – ''Het sleutel  woord is dat u zult moeten geloven dat u het hebt voordat u het ziet. – Het is een volbracht werk, maar u moet het geloven en accepteren  voordat het zich manifesteert. Opnieuw is vertrouwen gebruikt! – Joh. 15:7, Indien gij in Mij blijft, en Mijn Woorden in u blijven, zo wat gij  
wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. – ''Soms zullen de wonderen plotseling gebeuren, en soms zult u geduld moeten hebben! Maar een antwoord zal gegeven worden als u rust, volhoudt en op zijn Woord handelt!'' – 1 Joh. 1:9, Indien we onze zonden belijden, Hij is getrouw en  rechtvaardig, dat Hij ons de zonde vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. – ''Het openbaart hier dat God meer getrouw is om te  vergeven, dan dat mensen gereed staan om hun fouten en zonden te belijden!'' Jezus staat altijd klaar om te vergeven, bevrijden, genezen 
en te zegenen alle degenen die op Zijn beloftes handelen. Einde aanhaling. Dit is een bemoedigende brief om u geloof en geduld op te bouwen terwijl we op de Heere wachten. Deze maand heb ik twee Speciale Schrijven  genaamd, ''De Mogelijkheden van Geloof'' en ''Gods Eeuwige Woord'' Alzo een DVD genaamd ''Prepare! – en Healing line'' – Aangezien we dit seizoen binnengaan is er geen betere tijd om de publicatie van het Evangelie van Jezus in herinnering te nemen. Ik weet dat u uw uiterste best  zal doen. We naderen het uur van grote zegeningen voor degenen die achter Gods werk staan. Voor al degenen die deze maand schrijven zal ik voor een speciale zegen in hun leven bidden.                                               Uw Broeder in ChristusGerald  Frisby
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