
Dierbare Oogstgenoot,

Een historische gebeurtenis – Noord-Korea tekent een volledige overeenkomst om te denucleariseren. Meer extreem weer,
aardbevingen, vulkanische activiteit komen eraan. Binnen een periode van 30 dagen is er een totale maansverduistering op 27
juli, evenals 2 gedeeltelijke zonsverduisteringen op 19 juli en 11 augustus 2018. Nu een prachtige geloofopbouwend schrijven uit
de bibliotheek van broeder Neal Frisby.

"De  wereld  schommelt  van  de  ene  naar de  andere  crisis  met  betrekking  tot  de  natuur en  schokgolven  van  de
elementen; overstromingen en etc. De immoraliteit draait op volle toeren. Het grootste deel van de wereld is naakt, ellendig en
blind terwijl het oordeel vanuit de hemel weerklinkt, met waarschuwende tekenen en voortekenen van voorbodes en voortekenen
van komende dingen! "Toen de Schriften zeiden dat er een slechte maan op komst was, bevestigden zelfs de media het dagelijks
in hun nieuws! De wereld is gevuld met angst en perplexiteiten op zoek naar een uitweg. "Maar God zij dank dat er een
weg is!" De vroege en late regen vallen tezamen. Dit is het goede nieuws, het brengt prachtige wonderen en echte vreugde
voort, terwijl Hij Zijn uitverkorenen samenbrengt voor de opname. We zouden meer over profetie kunnen schrijven, maar
dit is nu belangrijker. Hieronder gaan we wat bemoedigende schriftgedeelten opsommen om alle kinderen van God te helpen!

Jes. 59:19, Als de vijand zal komen als een vloed, zal de Geest des Heeren een banier tegen hem opheffen. Lukas 14:23,
en de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde. Jes.
41:18, Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen, en fonteinen in het midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een
waterpoel zetten, en het dorre land tot watertochten. - Dit is symbolisch voor een echt herstel! Het gebeurt nu! 

Joël 2:28-30, En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren
zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; Ja, ook over de dienstknechten, en
over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten. En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde:
bloed, en vuur, en rookpilaren. "Het laatste deel onthult het atomaire en ook bovennatuurlijke tekenen van God! Zijn geest
is nu de heidenen ingrijpend aan het veranderen! En deze uitstorting zal tot in Openb. 7 overlappen, de ware zijde van
Israël!" – Zach. 10:1, Begeert van den HEERE regen, ten tijde des spaden regens; de HEERE maakt de weerlichten; en Hij zal
hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het  veld. – We hebben ontstellende foto's gezien van zijn prachtige shekinah
wolken! – Hosea 10:12, Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid; braakt u een braakland; dewijl het tijd is den
HEERE te zoeken, totdat Hij kome, en over u de gerechtigheid regene. – Loof Hem! Zo zijn Zijn ware mensen hun harten
aan het openen! Hoewel er ook valse lichten zijn, zijn er Gods ware lichten die ons herstel symboliseren! – Ezech. 1:28 zag ze en
zei:  Gelijk de gedaante van den boog, die in de wolk is ten dage des plasregens, alzo was de gedaante van den glans
rondom;  dit  was  de  gedaante  van  de  gelijkenis  der  heerlijkheid  des  HEEREN;  en  als  ik  het  zag,  viel  ik  op  mijn
aangezicht, en ik hoorde een stem van Een, Die sprak. – We kunnen het als een teken voor ons beschouwen. Hij zag ze heen
en weer gaan in de hemel als een bliksemflits! – Hij is er klaar voor om de laatste sikkel in te brengen! Jakobus 5:7-8, Zo zijt
dan lankmoedig,  broeders,  tot  de  toekomst  des  Heeren.  Ziet,  de  landman verwacht  de  kostelijke  vrucht  des  lands,
lankmoedig zijnde over dezelve, totdat het den vroegen en spaden regen zal hebben ontvangen. Weest gij ook lankmoedig,
versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt. 

We zijn in de middernachtgeroep! Matt 25:6, 10, En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt,
gaat uit hem tegemoet. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de
bruiloft, en de deur werd gesloten. – Openbaring 10:3, En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij
geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. De donderslagen hebben te maken met de tijd, een boodschap
en andere dingen! Het heeft ook te maken met dit Schriftgedeelte Joh. 11:25, Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en
het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Joh. 15:7, Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u
blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. – Degenen die redding en het eeuwige leven hebben, het is
meer waard dan de hele wereld en het universum, en het is het uwe door geloof in de beloften van Jezus! –  III Joh. 1:2,
Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.  Dit Schriftgedeelte toont ons 3
wonderbaarlijke zegeningen! – Hij regeert met Zijn volk, de tijd is kort. "Geloof is simpelweg geloven in wat u alreeds hebt!
Als u standvastig zal zijn zal het tot uiting komen! Jezus zei dat het voltooid was! Door Zijn bloed en opstanding zijn we
gered, door Zijn striemen we zijn genezen. Het is een voltooid werk. – Geloof het!" – Einde citaat.

Deze maand breng ik een boekje uit genaamd "The 7th Trumpet – 3rd Woe!” – Part 4 en ook een DVD "Impact!" – Deze
maand is uw hulp van groot belang. Denk aan onze vertegenwoordiger die in Afrika is voor een lange tijd aan zomerdiensten. We
hebben veel CD's en boeken meegezonden. Uw steun zal op vele manieren helpen om het evangelie te verspreiden. Ik waardeer
het oprecht. Moge Jezus u dagelijks met Zijn wijsheid leiden en voorspoedig doen zijn. Ik zal u in gebed gedenken.
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