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Dierbare Oogst Partner,
Deze maand zullen we over de meest belangrijke profetische gebeurtenissen schrijven die plaats hebben gevonden met betrekking tot de
spoedige terugkeer van de Heere Jezus. Dit zijn enkele van de gebeurtenissen die ons de weg hebben gewezen om het seizoen en het uur
waarin wij leven te kennen. Een van de meest vitale en belangrijke tekenen als we tot in het atoomtijdperk meegesleept werden is
dat Israël een natie werd (Lucas 21:26); het uitspruiten van de vijgenboom. Dit kondigde profetisch aan dat de Joden naar het
Heilige Land terug zouden keren, 1948. "Deze generatie zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn"
(Matth. 24:32-35). Dat Israël een natie werd toont het seizoen van Zijn wederkomst. Niemand lijkt de lengte van een generatie te kennen,
maar God geeft ons zeventig jaren als referentie. (Psalm 90:10.) – De moderne mens zegt dat de gemiddelde leeftijd 71 jaar is. Als
we 1948 nemen en daar 70 jaar aan toevoegen komen we uit op 2018. Niemand zal het dag noch het uur weten, maar we weten dat het
seizoen nabij is! – Zoals Jezus zei, daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen!
Alleen God weet de exacte dag of uur! Tussen de gebeurtenissen in is er altijd een overgangsperiode.
Jezus profeteerde over de tekenen in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met
twijfelmoedigheid. (Lucas 21:25) Deze tekenen zijn verbazingwekkende gebeurtenissen in onze tijd geweest. De man landde op de
maan. Maar één ding is zeker, er zijn verschrikkelijk beroeringen op komst om de aarde te schudden. Op 26 december 2004 had Indonesië
een aardbeving van 9.0 op de schaal van richter, 240,00 levens gingen er verloren en deden onze planeet schudden. Op 12 januari 2010,
werd Haïti door een aardbeving van 7,0 op de schaal van richter getroffen met een dodental van 230.000. Op 27 f ebruari 2010,
veroorzaakte de aardbeving van 8.8 in Chili een tsunami die gebouwen omverwierp en steden 10-11 voeten westwaarts verplaatste. Op 11
maart 2011, had Japan een aardbeving van 9.0 op de schaal van Richter en een tsunami dat volgde veroorzaakte ongeveer 16.000 doden.
Op een keer vertelde broeder Frisby mij over de verschijning van asteroïden en meteoren vlak voor de wederkomst van Christus.
Op 15 februari 2013 kwam er een grote asteroïde op 17.000 mijl van de aarde. Deze asteroïde was even groot als de meteoor die
50.000 jaar geleden Arizona trof en een mijl brede krater achterliet. Ook ontplofte er op 15 februari 2013 in Rusland een meteoor
over een aantal steden heen. Duizenden mensen waren gewond en gebouwen verbrijzelden toen het voorbij ging. De gebeurtenis
was op film vastgelegd. – Het weer was alreeds het vreemdste geweest met kou en zware sneeuwval, overstromingen en droogtes,
branden, aardbevingen en vulkanische activiteit. De aarde is werkelijk aan het beven! Zoals Jezus zei zouden deze gebeurtenissen in de
buurt van Zijn wederkomst zijn. Hier volgt een citaat van Neal Frisby.
"Behalve dat de Joden na 2000 jaar naar hun thuisland terugkeren, geeft de Bijbel andere tekenen die in combinatie hiermee zouden
plaatsvinden! – Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. (Matt. 24:7) aardbevingen, hongersnoden en epidemieën! De
wetenschap zal vermenigvuldigd worden. (Dan. 12:4) Slechte mensen zullen tot erger voortgaan"(II Tim 3:13.) En als we echt
willen weten hoe dichtbij de komst van de Heere is, vlak voordat hij terug zou komen zouden wij deze Schriftgedeelte tot vervulling zien
komen! – De afval van het geloof! (I Tim. 4:1-2) En hebt u het overal om u heen opgemerkt, mensen geven schijnbaar zonder reden
gewoon hun geloof op. Maar elke dag is God tot de werkelijke uitverkorenen nieuwe personen aan het verzamelen! En de Schriften
zeggen dat anderen de gezonde leer geheel niet meer zullen kunnen verdragen! (II Tim. 4:2-4) De Bijbel zegt dat mensen een gedaante
van godzaligheid zouden hebben maar de werkelijke kracht derzelve zullen loochenen! En ook spotters die het niets kan schelen
om over de tweede komst van Jezus te horen! (II Peter 3:3-4, 10) – En daarbij, tekenen in de zon, maan, sterren: benauwdheid der
volken. – "Laat ons schrijven inzake profetische gebeurtenissen en ook om op de spoedige komst van de Heere Jezus voorbereid te zijn!
Christus waarschuwde om voorbereid te zijn; want het zal plotseling plaatsvinden wanneer dat het minst verwacht wordt!" Ook zullen
harten bezwijken voor vrees vanwege voorgevoelens van binnen aangaande de ontzagwekkende gebeurtenissen waarvan ze beseffen dat
ze zullen komen en ze hulpeloos zijn om het tij te keren! Terwijl veel van deze hartproblemen zouden komen zei het ook dat de krachten
der hemelen geschokt zouden moeten worden. (Lucas 21:26) We weten dat de harten van de mensen na de atoombom in grote aantallen
begonnen te falen! "Hier is grote wijsheid, zei Jezus, zie toe; dat de zorgen van dit leven niet zullen veroorzaken dat die dag
onverwachts zal komen!" Het betekent dat mensen dus zo verwikkeld zullen worden in de dingen van dit leven dat ze blind zullen zijn
voor Zijn komst die dichtbij is! "Want het zal hen als een strik bevangen! (Lucas 21:34-35 – Markus 13:35-37) Jezus zei, waak ten
alle uren, geestelijk gesproken, en u zult niet onbewust zijn!" – "Een van de redenen dat Hij zegt om te waken is omdat niemand het exacte
uur weet maar we zullen het seizoen kennen! (I Thess. 5:1-4) Het openbaart om alert te zijn en te waken dat u onmiddellijk kunt
openen voor de Heere wanneer hij komt en klopt! "(Lucas 12: 35-36)" We zouden nog langer door kunnen gaan en met profetische
gebeurtenissen bewijzen dat het tijdperk snel aan het sluiten is! "De maatschappij had beter gereed kunnen zijn. Dit zijn slechts
voorbodes van grotere komende dingen. Internationale crises zijn onderweg. Einde citaat. – Dit is een zeer belangrijke brief die de
tijd en gebeurtenissen te kennen geeft en de terugkeer van de Heere Jezus verklaart. In de volgende brief zullen we praten over de
economische onrust die binnenkort de wereld zal overspoelen.
Deze maand heb ik een speciaal Schrijven genaamd "Israël – Gods Profetische Tijd Klok" en ook een dvd, "The Invincible
Creator" – Zeker is dit de tijd om de bediening te ondersteunen en deze geweldige getuigenis door te geven terwijl we dat kunnen. Alleen
al van de gebeurtenissen kunnen we opmaken dat de tijd dringt! De grootste zegeningen zullen zijn voor degenen die de alarmbel doen
klinken en de mensen van de spoedige terugkeer van de Heere Jezus waarschuwen. "Moge Zijn zegeningen en wijsheid u blijven leiden
terwijl we op zijn terugkeer wachten."
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Earth’s Cataclysms”
“Be Ready”
“The Sun is Setting”
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Een Nieuwe DVD uitgave: “The Invincible Creator”
Ook beschikbaar: “Amazing Jesus!”
($20.00 donatie per stuk)
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8050 AB Hattem
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