
Opb. 13:1 en 2 
Dan. 7:19 en 20

Een (Gigantische regenboog) verscheen gedeeltelijk 
over het land en gedeeltelijk over de zee toen Broeder 
Frisby de openbaring ontving. De krant publiceerde 
een artikel waarin ze het beschreven als (Een Regen-
boog Fenomeen) die snel door een wolk werd bedekt. 
— Lees Openb. 10 - Significant! De verslaggever zei 
dat het de grootste en meest majestueuze aller tijden 
was!!! 

DE BOODSCHAP VAN DE ENGEL — Vroeg in de morgen is er iets aan 
het gebeuren. De Engel des Heeren is bij mij. Ik kan de visioenen van 
de profeten zich zien ontvouwen. De geheimenissen worden geopen-
baard. De Heere is zijn volk aan het toebereiden om hen te ontvan-
gen. Het einde is nabij. Ik zie het beeld, het hoofd van — Dan. 2:32. 

GOUD — Mij wordt een monarch getoond, opmerkelijk, rijk en 
krachtig. (Nebukadnezar) Iemand met een rijkdom gelijk aan hem 
zal opstaan aan het einde der tijden. Ik zie dat het in dit konink-
rijk (Babylon) is, waar God een menselijk hart 7 jaren lang in een 
beest veranderd. Dan. 4:25 — Ik zie ook een beeld verschijnen. Dit 
is vreemd, want nu zie ik een andere man in het laatste koninkrijk 
op de aarde, wiens hart in dat van een beest wordt veranderd. (De 
anti-christ, een krankzinnige wereldheerser en een beeld verschijnt 
in deze laatste alzo. Het moderne (Rome) Babylon, Openb. 17:5-8 en 
13:14 (Zo spreekt de Heere) De U.S.A., Israël en Engeland zullen aan 
het einde door de grote verdrukking heengaan doordat ze met Baby-
lon (De Katholieken) verwikkeld zijn geweest. Ik zie hier een woeste 
leeuw rondlopen. Dan. 7:4 

HET BEELD — Nu zie ik zijn borst en zijn armen van zilver. Er ver-              
schijnen twee koningen, Kores en Darius, zij bezitten niet de zelfde 
rijkdom zoals hun voorganger die bezat. Ze bezitten een tweevoudig 
koninkrijk —de Meden— en de Perzen. Het Communisme komt hier 
doorheen aan het einde. Ik zie hier een beer uitlopen. Dan. 7:5 

IK KIJK NAAR — zijn buik en zijn dijen van Koper. Nu zie ik een mach-
tige Koning uitgaan om hun koninkrijk in bezit te nemen. Een jonge 
man gaat voort om te overwinnen. Het koninkrijk valt in zijn handen. 
De naam is Alexander de Grote. Hij is sluw en wreder dan het konink-
rijk dat voor hem was. Nu zie ik dat hij zijn lichaam door alcohol en 
perversiteiten uitput. Het koninkrijk splitst. Zijn werk is voltooid. Op 
zijn 32e verdwijnt hij in de duisternis. Ik zie aan het einde een satani-
sche prins gelijk aan hem in (vlugheid) verrijzen. Ik zie dat de zelfde 
geest de kleine hoorn binnengaat. Ik zie hier een luipaard kruipen, 
Dan. 7:6 

NU GEBEURT ER IETS — Ik kijk naar de benen van ijzer. Nu zie ik 
ze alle drie tezamen komen. De leeuw, de beer en het luipaard. Zij 
vormen het oude Rome. Het regeert over de wereld, Keizer Augustus 
zit als Koning. Ik zie de ster verschijnen, Christus komt (geboren) 
leeft 33 jaren en gaat weg. De aarde schudt, de leeuw, de beer en het 
luipaard gaan weg. De naties komen ten val.

(DE ROLLEN MOGEN ALLEEN MET TOESTEMMING GEPRINT WORDEN)

IK ZIE DE TIEN TENEN — van het beeld van Daniel. Er verrijst een 
kleine hoorn en deze is gelijk aan de mijter (hoed) van de paus met 
ogen. Hij is een religieus persoon, een valse openbaarder. Dan. 7:8. 
Nu zie ik de leeuw, de beer en het luipaard tezamen als een terugke-
ren. Nu verschijnt de ster. Er is een stilte. Ik hoor — Zie, Ik kom spoe-
dig! Sommige Graven gaan open de Bruid verenigt zich met Christus. 

NU ZIE IK DE VOETEN EN DE TENEN — Het ijzer en de klei bewegen 
zich naar elkaar toe. Dan. 2:43 — Het laatste Koninkrijk komt aan de 
macht, ik zie het beeld opstaan. De hele wereld kijkt naar de kleine 
hoorn, het Beest 666 — de satanische prins. Ik zie hem met een god-
deloze vrouw bij de hand Babylon (de Katholieken) en een gevallen 
arend aan zijn zijde (een Israël en U.S.A. Overeenkomst) Hij heeft 
een kroon boven op drie andere kronen. Ik hoor hem grote dingen 
spreken. 1. Ik regeer de Hemelen. 2. Ik regeer de aarde. 3. Ik regeer 
de gebieden hieronder. En ik maak dat de naties zullen sidderen! Hij 
zegt; ik heb vrede gebracht (Maar hij liegt). Ik zie een grote oorlog 
volgen, miljoenen sterven. Plotseling komt er een vaal paard in zicht. 
De Heere toont mij Openb. 6:8 — De ruiter is dood en een vuur volgt 
hem. (Het ijzer en de klei breken) Ik zie dat hij ze op een plaats ver-
zamelt die Armageddon wordt genoemd. Nu schudt de aarde en de 
hemelen lichten op. Elk oog ziet De Koning der Koningen, JEZUS. En 
nu spreekt de Heere — Als iemand van deze profetie afneemt, dan zal 
Ik zijn deel afnemen van het boek des levens van het lam. Ik ben de 
Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft en 
ben dood geweest. Ik leef voor altijd en eeuwig. Een mens heeft niet 
tot u gesproken, in al deze dingen, maar Ik de Heere heb (GEDON-
DERD!) En Ik, Neal, heb deze dingen verstaan en opgeschreven en 
aanbeden, Hem die het begin en het einde is en naast mij staat. Amen. 

DE   ENGEL   DES  TIJDS  VERSCHIJNT.   (WEEST    VOORZICHTIG!) 
Er werden mij een aantal belangrijke datums gegeven die de wereld 
omstreeks die tijd zullen beïnvloeden. (1973 t/m 1977) Of dit betrek-
king heeft op (een Grote Opwekking) (Wereld Holocaust) (De Plagen 
uit Openbaring) (Of de Opname) is mij niet (nog niet allemaal) gege-
ven te weten. Niemand weet de exacte datum van de opname. Hij zou 
vlak hiervoor, er tussenin of er vlak na kunnen komen. Jezus zei dat 
we het “seizoen” zouden kennen. Weest behoedzaam! Waak! Ik voel 
dat het met al deze onderwerpen te maken heeft. Het Geheimenis 
van de 7 donderslagen zou er toe kunnen leiden en er mee te maken 
kunnen hebben. Openb. 10:4 en de vereniging van de Bruid. Ook de 
vereniging van het wereld gouvernement en de kerkelijke systemen. 
En de voorbereiding op het Joods verbond. De bouw of de voltooiing 
van de Joodse tempel — De uiteindelijke vereniging van de afvallige 
kerken (de Protestanten) — Voor de verschijning van de anti-christ 
en de toebereiding voor Armageddon. 

“Het tweede deel van Daniël zal op de gestelde tijd vrijgegeven wor-
den.”

 Ondertekend,
 

                                                                           (Rol op als Rol Nr. 5)

Ik zei dat ik de wacht zou houden om te zien — En de Heere antwoordde mij en zei: 
Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op Rollen, opdat daarin leze die voorbijloopt. 
Want het gezicht is voor een bepaalde tijd. Maar aan het einde zal het spreken en 
niet liegen. Zo het vertoeft, blijf er op wachten, want het zal niet lang uitblijven, want 
het gezicht is niet ver af. Het Woord dat Ik zal spreken zal in vervulling gaan!! (De 
Regenboog Engel — Openb. 10 (Christus) 

(Beneden) de Leeuw, de Beer en het Luipaard werden als symbolen gebruikt ten op-
zichte van vroegere Koninkrijken. Maar er is een God in de hemel die geheimenissen 
onthult en Zijn kinderen bekend maakt wat er in de latere tijden zal gaan gebeuren! 
(In elke paragraaf is een verborgen geheim, bestudeer de Rol met de Bijbel)

OPMERKING!

Neal Frisby


