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Dierbare Oogst Partner,

Wederom een belangrijke stap in de tijd cyclus, terwijl ik deze brief schreef, was er een volledige maansverduistering. Het werd beschouwd als een 
zeer ongewone super bloed maan die de Verenigde Staten vanuit het oosten naar het westen doorkruiste.  Dit brengt meer nadruk op deze brief, 
die ik deze maand uitgeef. Tragische gebeurtenissen bewegen zich in elke richting, waaronder in die van de VS en alle andere naties. U zult de kracht  
van deze brief nodig gaan hebben om al hetgeen vlak voor ons is te kunnen verduren. We zijn nu waarlijk bij de 91ste Psalm. Het belang van deze 
brief zal veel vreugde en kracht tot de gelovige brengen. Dit wordt beschouwd als een van de meest prachtige rollen van Broeder Neal Frisby en geeft  
de meest belangrijkste nadruk op de lofprijzingen van de Heere.

Dit is een dynamisch onderwerp over de lofprijzing — de beloner der jeugd — het is de geheime plaats van de donder waarin de Heere 
antwoord geeft! (Ps. 81:8 (7)) Door hem te prijzen zult u honing uit de rots ontvangen, uw ziel bevredigen en zal het u een gezond lichaam geven!  
“De lofprijzing zal de geesten van zwakte uitdrijven en de beenderen los maken! Hart problemen zullen u niet overkomen, en als u er toch last van  
hebt, dan zal het u verlaten!” Het voortdurend prijzen van de Heere zal het hart gelukkig maken en het lichaam zal zich in gezondheid verheugen, uw  
ogen zullen sprankelen en uw visie zal duidelijker worden! “Door licht te eten en Hem te prijzen, zullen deze dingen nog meer geïntensifieerd 
worden!” Ook zullen trage oren scherp gaan horen! Zelfs zullen uw huid, uw haar en uw lippen een mooie glans krijgen! — “Het prijzen van de 
Heere in intervallen zal alle demonische machten van u terugdrijven en u zult in vrede rusten! Door Hem vaak te prijzen zult u met een  
heldere shekinah glorie bedekt worden; of u dit nu de gehele tijd kunt zien of niet, u zult het door de glorie van Zijn tegenwoordigheid  
beginnen te voelen, en zolang u Hem in vertrouwen prijst, kunnen de demonen niet gemakkelijk door deze bedekking heenbreken!”  — De 
lofprijzing vernieuwt de jeugd, kracht, geeft geloof en staat de Heilige Geest toe te spreken! De lofprijzing verheft de Allerhoogste en staat Zijn Geest  
toe om door te stromen, en zodoende een ieder van ons in een bediening te voorzien, naargelang de geest dat in ons eigen leven wil! — “Ook is  
voorspoed net zo dichtbij als de lippen de persoon als hij de Heere voortdurend prijst, ongeacht waar hij mee geconfronteerd wordt, hij zal winnen! (Er  
zal altijd een koninklijke zalving aanwezig zijn!) 

Door de Heere te prijzen betreedt u het centrum van Zijn wil voor uw leven! Hij zal u dagelijks leiden gelijk het licht der zon en in de 
nachtelijke donkere plaatsen zo helder als de maan. Hij zal u op nieuwe wegen leiden en Zijn openbaringen zullen onderweg in u verblijven! — De  
lofprijzing is de wijn van de geest dat verborgen geheimenissen openbaart! Het zal het verstand verlichten in het begrijpen van het doel van de Heere!  
Hij zal de hoorn van uw bediening verheffen in de bevrijding van uw vrienden en verwanten! (Ps. 91:1) — “Die in de schuilplaats des Allerhoogsten 
is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.” En de geheime plaats is in het prijzen van de Heere, het herhalen van Zijn Woord!  
(De Bijbel) — “Vers 3-4” “Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met  
Zijn vlerken (de zalving), en onder Zijn vleugelen (kracht) zult gij betrouwen; Gij zult door Zijn schild en pantser omringd worden! — (Vers  
5, 6, 7) “Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht of voor de pest die in het duister rondwaart! Duizend zullen er om u heen  
vallen, maar tot u zal het niet genaken!” (Vers 11) “En engelen zullen u omringen en u in al uw wegen bewaren!” 

Prijs Hem voor datgene wat Hij alreeds gedaan heeft! — de lofprijzing en dankzegging zijn belangrijk in de kunst van het geloof. Treed Gods 
tegenwoordigheid op deze manier binnen, de macht om elk object te bewegen is op bevel van degenen die het geheimenis der lofprijzing hebben  
geleerd! — Men moet Zijn tegenwoordigheid die de hele tijd rondom ons is herkennen, maar we zullen de kracht ervan niet voelen totdat we het met  
ware lofprijzing betreden, ons gehele hart openen, dan zullen we bij machte zijn om Jezus te zien, als het ware van aangezicht tot aangezicht. Dan zult  
u ook in staat zijn om de stille en zachte stem van de geest te horen, in het maken van meer nauwkeurige beslissingen, en of het uw eigen geest of die  
van de Heere is, die u op het hart drukt! Een persoon die teruggetrokken is zal in staat zijn om meer naar buiten toe voor de Heere te spreken, als hij  
Hem vaak prijst! In Ex. 33:11 staat dat de Heere van aangezicht tot aangezicht met Mozes sprak, zoals iemand met zijn vriend spreekt.” Vers  
14 zei, “Mijn tegenwoordigheid zal met u gaan en Ik zal u rust geven.” — Wat mijzelf betreft voel en zie ik de tegenwoordigheid van de Heere niet 
alleen, maar hoor ik deze bijna dagelijks! 

Deze brief zou zonder de volgende geheimen van de Heere der Heerscharen niet compleet zijn! ... "Het oog van geloof in u ziet het antwoord 
alvorens deze plaatsvindt! – Het prijzen van de Heere geeft de overwinning vooraf! – Het prijzen van God vermenigvuldigt uw geloof en vult u met  
prachtige vreugde en vrede!" – "Het prijzen van God vult u met vastberaden geloof van God! Het versterkt u in de kracht van de Heilige Geest! 
Het prijzen van de Heere Jezus verandert u en de situatie waar u in bent! Het opent de weg om wonderen te ontvangen!" … "Het prijzen van 
Hem maakt u in elke strijd triomfantelijk. En om u van dienst te zijn zal het u alle hulpmiddelen van de hemel brengen! – De engelen  
herkennen het geluid van lofprijzing en zullen naar uw kant snellen om de overwinning te behalen! De Bijbel zegt, de Heere woont (verblijft)  
in de lofprijzingen van Zijn volk!" – "Wanneer vele Christenen dat bepaald gevoel verloren hebben zullen zij er achter komen dat als zij de Heere  
dagelijks prijzen, zij een geweldige vreugde zullen voelen en hun vertrouwen in kracht zal terugkeren! – Het lezen van de Bijbel met de Rollen samen  
heeft de mensen werkelijk een geestelijke opheffing gegeven! Sommigen roepen het uit dat ze nooit eerder zo'n wonderbare zalving gevoeld hebben!  
Met dit alles bent u dus zegevierend en meer dan een overwinnaar!" Einde aanhaling

Deze maand geef ik een speciaal Schrijven uit genaamd "A Moment of Truth Arriving" en ook een prachtige DVD, "The Moon." – Opnieuw 
hebben we deze heerlijke vakantie seizoen bereikt met de prachtige herfstkleuren welke aanduiden dat het de tijd van Thanksgiving is.  Ik zou  
extra dank willen geven voor uw gebeden en steun van onze geweldige zomer zendingswerk. We zullen moeten er mee doorgaan om hun in onze  
gebeden te  blijven bewaren te  wijten aan  de tragische gebeurtenissen  die  plaatsvinden,  met  name in  de Afrikaanse  landen.  Denk  ook aan  uw
steun voor onze nieuwe website.  

Uw Broeder in Christus, 
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