
Dierbare Oogstgenoot,

De schaduwen van de tijd betreden het middernachtuur. Weer een belangrijke historische gebeurtenis: op 14 mei 2018
verhuisde president Trump de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. Dit valt samen met
het 70-jarig jubileum van Israël dat een staat werd. Volgens koning David is Jeruzalem de hoofdstad van Gods koninkrijk. –
De Kilauea-vulkaan op Hawaï is een grote gebeurtenis geworden. Op 3 mei begon het met een aardbeving van 6.8 en had
het een catastrofale uitbarsting. Nu wordt het als als een dodelijke gebeurtenis vermeld. – Op 27 juli 2018 zal er een totale
maansverduistering plaatsvinden en als we verder kijken zal er op op 21 januari 2019 een totale maansverduistering en 2
juli 2019 een grote totale zonsverduistering plaatsvinden. – En nu zullen we naar deel 3 van de visionaire rol 52 van broeder
Neal Frisby gaan.

"Want gij hebt Mijn uitverkorenen altijd gedood, wat gij Mijn uitverkorenen heb aangedaan zegt de Heere, alzo
zal God u ook doen, en zal u aan het kwaad overleveren! Zij die in de bergen zijn, zullen van de honger omkomen en
hun eigen vlees eten, hun eigen bloed drinken, om de honger naar brood en dorst naar water! Wee u, Babylon en Azië! Wee
u Egypte en Syrië! Omgord u en beween uw kinderen want een zwaard wordt tot u gezonden en wie kan het afwenden? Er
wordt onder u een vuur gezonden en wie kan het doven? Kan iemand een hongerige leeuw wegjagen of het vuur in de
stoppels blussen als het begint te branden, wie kan de plaag afwenden als de Heere het bevel geeft!  Het vuur is
ontstoken en kan niet geblust worden totdat het de fundering van de aarde verteerd heeft! Want sterk is Zijn rechterhand die
de boog spant, Zijn pijlen die hij schiet zijn scherp, en zullen niet missen, wanneer ze tot de uiteinden van de wereld zullen
beginnen te worden geschoten! En de plagen zullen niet wederkeren totdat ze op de aarde zullen geraken! Wee mij, wee
mij, wie zal mij in die dagen verlossen! Het begin van grote smarten en diepe rouw, het begin van oorlogen en de machten
zullen angstig staan blijven! En wat zult u doen als deze kwaden komen? Want velen van hen die op de aarde wonen, zullen
ten onder gaan door honger en degenen die daaraan ontsnappen, zullen door het zwaard vernietigt worden. En de doden
zullen als mest worden uitgeworpen! En daar zal niemand zijn om hen te troosten! En zij die de beer zullen ontvluchten,
zullen de leeuw op hun pad krijgen! Want ik heb bepaald dat er geen uitweg zal zijn, dan gij zich tot Mij wendt!  (Lees
de rollen 1 en 8)

Ja, wie heeft gezegd dat de vernietiging niet zou komen voor de jonge leeuw, voor hem die de arend is? Wie heeft
machtige en sterke muren gebouwd en gezegd dat hij veilig is! Zelfs degenen wiens komst het laatst was! Ja ik zal de zijne
vier hoeken slaan, en ik zal zijn midden splitsen en zijn zijden overspoelen met een groot beven, want ik ben de
Heere en niemand kan me tegenhouden! Ja, Ik zal met hem pleiten zoals een man dat met zijn zoon doet, en ik zal
degenen beschermen die ik voorbestemd heb! (De overgeblevenen) (Zoals we hier zien, spreekt Hij over de VS, en zij zal
worden getuchtigd!) Deze woorden die hierover werden gesproken waren van de Heere en zijn onfeilbaar!

"Zie, zegt de Heere, ik heb een profeet tot u gezonden, en ik zal ook een andere sturen want de tijd is nabij! Hij
zal in vuur gewikkeld zijn, hij zal als een bliksem in de donder komen, en hij zal de goddelozen verschroeien en de
knieën van lauwen zullen beven! En de harten van de beschuldigers zullen smelten want het Woord van de Heere zal
van zijn tong vuren! Hij zal in de duisternis zien en helder licht brengen!" – "Ja, ik zal Mijn uitverkoren volk
verzamelen, vóór deze vreselijke gebeurtenissen die ik heb geschreven! Ja, Ik zal de uitverkorenen verzamelen zoals
tot de regenboog op de dag van regen! (Één geest in zeven zalvingen zal de uitverkorenen van God verzamelen!) Ja,
hoor het woord des Heren, neem het aan! – Ja, want Gij zijt groot, o Heer Jezus, zegen al Uw uitverkorenen die Uw
woord geloven! "Einde citaat.

Deze maand breng ik een boek uit getiteld "The 7th Trumpet - 7 Last Plagues (3rd Woe)" - Part 3, en de DVD, "The
Bible Wheel (Prophecy)" - Part 2. – Onze zomerse samenkomsten komen er aan bij onze buitenlandse partners. En we
zullen in veel landen voor het eerst de mensen dienen. Er is geen beter moment om deze inspanning te ondersteunen. Moge
Gods wijsheid en zegeningen u leiden en voorspoed geven inzake uw inspanning. Ik zal voor u bidden.

Uw Broeder in Christus, 
Gerald Frisby
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