
Dierbare Oogst Partner,

Terwijl we het nieuwe jaar met een nieuwe president beginnen zijn er een aantal vreemde feiten in de geschiedenis waar we het over zullen
hebben.  Een in 1928 verkozen republikeinse president genaamd Herbert Hoover betrok zijn ambt aan het begin van 1929. De beurs
crashte op 24 oktober, 1929. Hij had het Huis van Afgevaardigden en de Senaat volledige onder controle. En nu, 88 jaar later, was Donald
Trump in 2016 verkozen tot president van de Verenigde Staten, en heeft het Huis en de Senaat ook onder controle. Hij zal op 20 januari, 2017
aantreden. Op dit moment bevindt de wereld zich in een financiële crisis en bedraagt de Amerikaanse schuld 20 biljoen dollar. Maar wat
nog veel erger is en meer bedraagt, is de ongedekte passiva van meer dan $100 biljoen en een derivaten markt van meer dan $1,5 biljard.
Wij bevinden ons in een van de meest wankele financiële condities, die niet alleen van invloed zijn op de Verenigde Staten, maar de hele wereld.
Tijdens het schrijven van deze brief was er een grote oppositie gaande tegen de voorzitterschap van Trump. Ze probeerden het presidentschap
van Donald Trump te stelen. Het lijkt alsof ze daarin gefaald hebben, Met ingang van 19 december bevestigden de electorale stemmen Trump als
president, laat ons een kijkje nemen naar de toekomst die de Verenigde Staten en de wereld op grote schaal zal beïnvloeden.

Nu zullen we even kijken naar enkele profetieën die Neal Frisby in 1967 schreef, deze profetieën zijn geen kwestie van of, maar van wanneer!
"Er zal een toekomstige president worden gekozen die warmte ten opzichte van religie en de armen zal tonen. Het merendeel van de
mensen zal hem liefhebben. Zijn daden voor de minder bedeelden en religie zullen de mensen roeren. Zijn inzicht zal er goed uitzien. Hij
zal voor een tijdje in staat zijn om beter dan vorige bestuurders met onze vijanden samen te werken.  "(Geen tijd in de geschiedenis was
gelijk aan de gebeurtenissen die gaan komen. We zullen dit onderwerp later vervolgen.) Ook schreef hij het volgende in 1967:  Een enorme
aardbeving  –  "Verschillende  grote  aardbevingen  zullen  de  kust  van  Californië  doen  schudden.  Dit  zal  leiden  tot  een belangrijke
katastrofische aardbeving. Delen van Californië zullen de zee in drijven! Met een ongelooflijke sterftecijfer en materiële schade als
gevolg." Verdergaand ... GROTE AARDBEVINGEN, EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN – "De Heere toont me dat de as van
de aarde op Zijn bevel aan het draaien is. Terwijl aardbevingen over de hele wereld toenemen zal Californië veel ernstige aardbevingen
krijgen. Daarna zullen San Francisco en Los Angeles worden vernietigd als een groot deel van Californië de zee in glijdt. Miljoenen
mensen zullen sterven als Californië een voedingsbodem voor de haaien zal worden.  Wees waakzaam! Voordat dit gebeurt zullen er
enorme eilanden voor onze kust vanuit de zee verschijnen als een teken dat Christus snel weer terug komt! – Het weer zal volledig
veranderen als de aardas zal draaien, gigantische orkanen, overstromingen, tornado's. Het klimaat is van invloed op de teelt van de hele
aarde. God is in al deze dingen tot de mens aan het spreken. De mens weet het maar zal zich niet bekeren als gevolg van vermaak." 

Ik heb een aantal toekomstige geschriften komende over de geheime genootschappen die in alle facetten van het dagelijks leven, politiek en
godsdienst zijn geïnfiltreerd.  Ze hebben een meesterlijk plan om een wereldreligie en een wereldregering tot stand te brengen. Deze
geheime genootschap is diep betrokken bij de Illuminati, de vrijmetselaars, de Bilderbergers en de Orde van de Jezuïeten.  Zij hebben een
grip op de financiën en hulpbronnen van de wereld. Sommigen noemen hen de elite. Zij hebben al het nieuws en de wereld van entertainment
onder controle. In de toekomst zullen we het hebben over wat ze in de geheime genootschap doen. Zij zijn de meest immorele en corrupte groep
individuen op hoge plaatsen. Als we 2017 in gaan zullen ze blootgesteld beginnen te worden aangaande wat ze werkelijk zijn. Maar schijnbaar is
de wereld zo onbewust dat ze overrompeld zullen worden. – Lukas 21:35&36 zegt: "Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen, die
op den gansen aardbodem gezeten zijn. Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze
dingen,  die  geschieden zullen,  en te  staan voor den Zoon des mensen."  – Een andere  profetie  uit  Neal  Frisby's  bibliotheek zegt:  DE
DUIVELS GROOTSTE HOAX – "De Heere toont mij dat de duivel een slimme valstrik bedacht heeft om veel pinkstermensen tijdens
deze opwekking te strikken. Gedurende de uitstorting kwamen er veel katholieken en lauwe kerkgangers tussen het koren (de ware
gelovige) en een aantal daarvan ontvingen de Heilige Geest, maar de overigen ontvingen niets en zijn een vervalsing. De satan moet op
het ware geloof  gaan lijken om de dwazen te  kunnen misleiden.  Ze  maken er deel  van uit  en komen tezamen met onze  pinkster
organisaties van vandaag de dag. Degenen die nep zijn helpen veel van de leiders van pinksterbewegingen te overtuigen en over te halen
om tot de wereldwijde protestantse beweging toe te treden. Er zullen er meer net alsof doen dat ze vervuld zijn met de Geest als de satan
hen leidt, maar de satan zal de wijzen niet voor de gek kunnen houden. Hoewel in tongen spreken prachtig is en als een teken dient
zullen de wijzen niet alleen daar voor gaan, maar voor ieder Woord dat uit de mond God's komt – Amen! De satan doet dit om hen te
overtuigen om tot de confederatie toe te treden, maar de bruid zal niet bedrogen worden. "ZO SPREEKT DE HEERE! 'De opwekking
van Gods bruid zal buiten de confederatie zijn. Ik zeg dit in de naam van de Heere Jezus Christus. "Ps. 46:10: "Wees stil en weet dat Ik
God ben." Einde citaat. In de toekomstige brieven zullen we het over de economie en de economische crisis hebben, ik zal ook schrijven over
drie  mogelijke  richtingen  waarop  de  wereld  heen  zal  gaan.  "Op  een  uur  waarop  gij  het  niet  verwacht!"  Een  speciale  opmerking,
Openbaring 6:2, de ruiter op het witte paard rijdt nu over de hele wereld en bedriegt iedereen. Later meer hierover. 

Deze maand geef ik een boek uit genaamd “Prophetic – Birth Pains and Signs” en ook een DVD, "The Perfect Hiding Place." Om de start
van het jaar in te luiden hebben we een aantal nieuwe programma's. Er zullen een aantal nieuwe boeken komen die niet eerder waren uitgebracht
evenals de uitbreiding van de bediening in de Franse taal. Het is moeilijk om uit te drukken hoe belangrijk dit uiterste eindtijd werk is en ik zal
uw hulp als nooit tevoren nodig gaan hebben. Gods zegeningen zullen zeker met u zijn en u leiden terwijl we Zijn snelle wederkomst afwachten! 
 

Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie             Een Nieuwe DVD uitgave: “The Perfect Hiding Place”                 
“The Calling of Time!” (Pyramid Message)                          Ook beschikbaar: “A Dynamic God in Creation”                               
“Gideon”               ($20.00 donatie per stuk)                                                                  Postbus 71 

“Perfection in Prayer”                                                                                           8050 AB Hattem
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