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Dierbare Oogst Partner,

In deze brief gaan we de tijd fasen behandelen. In het begin schiep God de mens, Adam en Eva. In de eerste fase hadden Adam en Eva 
gezondigd en wisten dat ze naakt waren, Gen. 3:7, en bedekten zichzelf. Ook was Kaïn de eerste moordenaar. Toen hij Abel doodde 
kwam er geweld. (Gen. 4:8) De volgende fase brengt ons naar de dagen van Noach. Gen. 6:5 zegt dat God de boosheid van de mens 
zag. Vers 8, Noach vond genade in de ogen van de Heere. Vers 13 zegt: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen; want  
de aarde is door hen vervuld met wrevel;  "Toen God Noach over de komende dingen waarschuwde kwam hij bevreesd in beweging 
en bereidde zichzelf en zijn familie voor op de toekomst!  In deze tijd zou de ware gemeente van God  hetzelfde moeten doen! Wij 
naderen de zonsondergang, dit is zeker de laatste schemering van de tijd! – II Petr. 2:4: "Want indien God de engelen, die gezondigd  
hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende. En nu in vers 5, En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach,  
den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht." Lukas 
17:26, 27, "En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, 
zij  dronken, zij  namen ten huwelijk,  zij  werden ten huwelijk gegeven,  tot  den dag,  op welken Noach in de ark ging,  en de  
zondvloed kwam, en verdierf ze allen."  – In de volgende fase zullen we met het Romeinse Rijk en Babylon beginnen.  Voordat we 
verder gaan zullen we een kijkje nemen naar de mislukking van het Romeinse Rijk, en de komende mislukking van de Westerse 
Wereld. Het begon allemaal met de groei van Rome. Ze stichten het Rijk zo omvangrijk dat de toename van de zorg verplichtingen ten  
behoeve van het leger, de werknemers van de overheid en het uitbreidingsprogramma waar ze in waren, door middel van de normale  
inkomsten niet meer gedekt kon worden. Dus starten ze een lening programma om de voordelen en toeslagrechten door te kunnen laten  
lopen. Ze begonnen uit hun pensioenfondsen te lenen om de arbeiders met hun eigen pensioengeld te betalen, met de belofte dat als  
de tijden weer beter zouden worden het geld terug te betalen. Dat zette ze op een weg, van geen terugkeer mogelijk. Op een bepaald 
punt konden de kosten van de jaarlijkse voedsel behoefte van een gemiddeld gezin met 50 denarii bekostigd worden. Tegen de tijd dat het  
Romeinse Rijk instortte was de kostprijs van dezelfde norm meer dan 6.000 denarii. Vele landen, waaronder de U.S.A. zoeken naar de 
mogelijkheid om uit de pensioenfondsen van de federale arbeiders te kunnen lenen. – Klinkt dat niet bekend? Dat heeft hun op de 
zelfde weg, van geen terugkeer mogelijk gezet. Het ene ding waar de moderne wereld over beschikt is drukpers geld. Dit zal op een ergere  
en snellere manier dan het Romeinse Rijk eindigen. Het Romeinse Rijk begon de afdaling met immoraliteit, geweld en corruptie en 
dit  was  zodanig  dat  het  rijk  betreffende  de  binnenlandse  schuld  uiteindelijk  hun munt  devalueerde.  Een van  de  grootste  die  voor  
immoraliteit was, is Pompeii, een deel van het Romeinse Rijk, dat verwoest werd door een hevige vulkaanuitbarsting. Ook waren daar de  
grote spelen in het Romeinse Coliseum, waar gladiatoren Christenen voor de sport dood maakten. 

''Laten we aangezien we definitief dichtbij de climax van het tijdperk zijn, een snelle blik werpen op het gene er te gebeuren staat!  
Mysterie  en spanning zullen overvloedig aanwezig zijn! Plotselinge en gewelddadige veranderingen met betrekking tot de natuur en  
samenleving. Een tijdperk van verborgenheden en de openbaar wording van de meest dodelijkste zonden zal zich voordoen! Het extreme –  
fantasie zal de plaats van de werkelijkheid innemen!'' Een droomwereld die zich in een nachtmerrie zal omkeren! ''Overeenkomstig aan 
de Bijbelse en profetische vooruitziendheid, staan we aan het hoofd van een vloed aan gebeurtenissen, en dat zelfs nog voordat het  
tijdperk eindigt. En overeenkomstig Openb. 18:8-10 zal het oordeel in één dag en in één uur over het laatste Babylon komen.  
Uiteraard zal de wereld in deze snelle oordeel ingesloten worden.'' – ''Jezus zei dat het een teken is.'' (Luk 21:20, 22, 25) ''En wat Hij  
gezegd heeft zal plaatsvinden!''  – In 1967 projecteerden Broeder Neal Frisby's profetieën deze gebeurtenissen en we citeren: "Een 
revolutie  –  USA –  Rellen,  bloedvergieten.  Een  opstand  onder  jongeren  zal  de  natie  door  een  verandering  "nooit  eerder  gezien"  
katapulteren (religieus, sociaal en civiel).  De natie zal aan een nieuwe vorm van overheid geboorte geven. Het zal door geweld 
ingenomen worden. Het zal uiteindelijk in een sociaal type religieuze geest veranderen zoals Babylon. – De Sodomieten – Het was 
moeilijk voor mij om het laatste deel hiervan te schrijven. De Heere zei me dat predikers het hier niet meer tegen zullen uitroepen, maar er  
in mee zullen gaan!  Dit is niet geschreven om onfatsoenlijk te zijn, maar als een teken.  Het zal de opkomst van de Sodomieten 
teweegbrengen. Homoseksualiteit zal onderwezen en aangemoedigd worden in het onderwijs. Homoseksuelen zullen de afvallige kerken  
teisteren. Het zal zelfs tot in de Pinkster organisaties komen. Dit alles zag ik en nog veel meer. In ongekende aantallen zullen mannen 
met mannen en vrouwen met vrouwen trouwen. Naakte tieners zullen met drank, seks en drugs helemaal lost gaan, en nieuwe wegen in 
sensuele genoegen verkennen, sadistisch tot het stadium van waanzin. Het moraal zal volledig instorten." – Als volgende sprak hij over 
lichaamsbeschildering (body painting) – beschildering als kleding. Ze hebben nu grote jaarlijkse body painting evenementen in 
openbare parken, afgezette straten met honderden deelnemers aan body painting, volledig naakt, terwijl duizenden toezien hoe ze 
de naakte lichamen verven – een legaal evenement, omdat ze het "kunst" noemen.  Hij zag ook het elektronisch tijdperk en de zelf-
rijdende auto's. Hij zei dat al deze gebeurtenissen vlak voordat de Heere terugkeert zouden plaatsvinden. We zijn aan het einde van de tijd!  
Openb. 3:17, "Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en  
jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. "Dit zijn allemaal tekenen van de laatste dagen. Is het nodig dat we meer toevoegen dan wat de  
Bijbel zegt? 

Deze maand geef ik een preekboek uit genaamd "Joy - Fruit of the Spirit" en ook een DVD, "The Prophet and the Trumpet" – 
Deze  maand  willen  we  de  Heere  danken  voor  een  gezegende  Thanksgiving  en  voor  al  diegenen  die  deze  prachtige  boodschap  
ondersteunen en helpen te delen. Hij zal u voorspoed geven, zegenen en in Zijn wonderlijke wijsheid en plannen leiden. 

   
   Uw Broeder in Christus, 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes ($15.00 donatie)              Een Nieuwe DVD uitgave: “The Prophet and the Trumpet”                  
“Time Phases”                                                  Ook beschikbaar: “The Dragon”
“The Past and the Future”                                                                                   ($20.00 donatie per stuk)        
“Profound Signs”                                   Postbus 71
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