
Dierbare Oogst Partner,

Dit is een speciale brief die de tijd der tijden vaststelt. Vanaf 2018 zullen veel gebeurtenissen bekend maken dat er geen tijd meer zal zijn.
Neal Frisby schreef en sprak over de Regenboog Engel die verklaarde dat er geen tijd meer zal zijn. (Openb. 10:1 en Openb. 10:6 en 7) En
nu deze brief uit de bibliotheek van Neal Frisby.

De fundatie van God – Er zijn 12 fundering stenen in de heilige stad. (Openbaring 21:14, 19-20) En ook zijn daar 12 poorten en 12
engelen. (vr. 12) We weten dat elke stam een kostbare steen had die het vertegenwoordigde. En wij zetten ze hier van de oudste tot de jongste
in een volgorde. Als eerste 1. Ruben (sardis) 2. Simeon (topaas) 3. Levi (karbonkel) 4. Juda (smaragd) 5. Dan (saffier) 6. Nafthali (diamant)
7. Gad (hyacinth) 8. Asher (agaat) 9. Issaschar (amethist) 10. Zebulum (beril) 11. Jozef (onyx) en als laatste, 12. Benjamin (jaspis). Ook
waren de Urim en Thummim een borstplaat van stenen die als Gods geest het trof als antwoord op gebed in prachtige kleuren zou oplichten!
Klaarblijkelijk zoals Jozefs jas of gelijk een regenboog! Dit alles vertegenwoordigt verschillende dingen uit het verleden, heden en nog vele
dingen in de toekomst!

Het  huis  van  Mazzaroth –  We  vinden  een  verbazingwekkende  waarheid  over  de  profetische  astronomie.  (Job  38:31-33)  De
woordenboeken in de meeste bijbels zeggen dat het de 12 hemelse tekens van de (dierenriem) vertegenwoordigt, maar de Heer noemt het
"Mazzaroth" die op haar tijd komt! (Vr. 28) – Vr. 33 onthult iets dat te maken heeft met Gods verordeningen op de aarde als tekenen en
dergelijke!  "De  12  stammen  zijn  zeker  tijdens  bepaalde  maanden van  deze  sterrenbeelden  geboren.  Zoals  Gods  uitverkoren  dat  zijn.
"(Openbaring 12:1) – "Ook kreeg Jozef een belangrijke droom over de zon, maan en 11 sterren; klaarblijkelijk zou hij de 12e zijn!  –
Deze hemelse figuren openbaarden zijn toekomst en de voorzienigheid van Israël (12 stammen) helemaal tot in het Millennium en buigend
voor de Messias!" (Gen. 37:9) "Al tijdperken geleden wisten verschillende bekende predikers van weleer dat Gods sterrenbeelden een
verhaal vertelden en bewezen dat ook. Met aanvullende informatie zullen wij dat ook doen. En nu het verhaal van verlossing!" 

De hemelse cirkel (Mazzaroth) 1. MAAGD, de maagd: het zaad van de vrouw om de Heiland voort te brengen (Gen. 3:15). "... ziet, een
maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten." (Jes. 7:14) "Jes. 9:5, God gemanifesteerd in het
vlees, de Messias!" 2. WEEGSCHAAL, de ongebalanceerde schalen. Het verhaal van de onsuccesvolle pogingen van de mens om zichzelf
te redden. – Jezus kwam en balanceerde de schalen voor de verlosten (door het verslaan van de Satan)!" 3. SCHORPIOEN, de Schorpioen:
de  angel  van  de  dood  die  elk  mens  steekt  "behalve  die  van  de  opname.  En  Paulus  zei:  "O  graf,  waar  is  uw  overwinning?"  4.
BOOGSCHUTTER, degene die kwam om de oude slang, de duivel, te verslaan. –  Jezus met zijn grote pijlen van overwinning en
verlossing! 5. STEENBOK, de geit: Het verzoendier (Oude Testament) dat uitkeek naar een grotere opoffering. "Christus het Lam!" 6.
WATERMAN, de waterdrager: de gezonden (Heilige Geest). Iemand die wateren van zegeningen zou uitgieten op de aarde in de vroege en
late regen. Jakobus 5:6-8. "een mooie afbeelding hiervan!" 7. VISSEN , de vissen: de twee vissen die vermenigvuldigd zouden worden, een
symbool van Gods genade die aan de hele wereld wordt aangeboden, "de uitverkorenen, zullen in overvloed hebben". Jezus zei, vissers van
mensen! 8. RAM, Het lam: Het lam van God die de zonden van de wereld weg zou nemen. "Het capstone hoofd van het lichaam, de Heere
Jezus!" 9.  STIER, de stier: de Messias komt met oordeel om allen die het Evangelie niet gehoorzamen te vertreden. "De (7 sterren) de
liefelijkheden  van  het  Zevengesternte  zijn  hier  dichtbij  deze  constellatie  en  onthullen  dat  er  soms  vanuit  de  kastijdingen  zegeningen
voortkomen!" (Job 38:31) 10. TWEELING, de tweelingen: de tweevoudige natuur van de Messias: "Hij was God en mens" (Jesaja 9:5)
"Vlees en geest." 11. KREEFT, de krab: (anderen hebben het de adelaar genoemd). De bezittingen goed vastgehouden, de veiligheid van de
kinderen van God. Zoals Hij zei, kan niemand ze uit Zijn handen wegnemen! 12. LEO, de leeuw uit de stam van Juda komt om voor altijd te
regeren. "Het koninklijke teken." (Openbaring 10:3-4 – Openbaring 22:16) "Wetenschappers vertellen ons nu dat er een amberachtige ster
in de mond van de leeuw is; en net eronder, een blauwe ster genaamd Regulus! Dit kan symbolisch zijn voor de Vuurkolom (O.T.) en de
blinkende morgenster uit het Nieuwe Testament! "Verdergaand – De sterrenbeelden – "De hemellichamen verkondigen een verhaal en nog
veel meer! Zij zijn getuigen die ons voorzien van inzicht aangaande het eeuwige en goddelijke doel van de Heer!" (Lees Psalm 19) en we
lezen in Gen. 1:14, "En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen
den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!" Dit schriftgedeelte is in perfecte overeenstemming
met de wetenschap en profetische astronomie! De rotatie van de aarde bepaalt onze dagen, de baan van de aarde rond de zon bepaalt onze
jaren, en de kanteling van de aarde op zijn as bepaalt onze seizoenen! Geweldig! "Dit alles is in overeenstemming met de Schriften. En
volgens het  woord van God zijn de zon, maan, sterren,  planeten, clusters,  enz.  voor tekens.  Ze hebben allemaal hun plaats in Zijn
universele  blauwdruk,  ontworpen door de  Grote Schepper!"  (Lees  Lukas  21:25) "Ja,  behalve de profetische  Schriften,  geven de
hemelen ook tekenen die vertellen van Zijn wederkomst zoals ze dat bij Zijn eerste komst ook deden! En God zal aan het einde van het
tijdperk vele hemelse wonderen geven om Zijn nabijheid te bewijzen! "Einde citaat. 

Deze maand breng ik een prachtig boek uit genaamd "The New Garment" en de DVD 'World Changes'. Aangezien wij het nieuwe jaar
2018 betreden, moge Gods wijsheid u in dit nieuwe jaar leiden, zegenen en voorspoedig maken. Ik wil een ieder van u voor uw voortdurende
steun bedanken. Ik zal voor u bidden.   

Uw Broeder in Christus, 
Gerald Frisby
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