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In januari zal ik beginnen aan een serie die u niet wilt missen; het mysterie van Babylon evenals de Cascades van de Westkust
langs de ring van vuur. – Alweer, willen wij u een gelukkig, geestelijk en vrolijk kerstfeest toewensen! Verheug u en Hij zal
zelfs meer prachtige en goede dingen voor U doen! Moge uw nieuw jaar worden gevuld met openbaringen en nieuwe kennis!
Mijn gedachten en gebeden zijn met u. Vat moed, Jezus komt eraan! En nu een heel bijzondere kerstbrief voor u, uit de kostbare
bibliotheek van broeder Frisby:
"Wat was de significante ster van Bethlehem?" – "Er waren vóór, tijdens en na de geboorte van Christus allerlei soorten
hemelse fenomenen. Vele hemelse tekens werden er opgetekend, maar dit waren slechts allemaal voortekenen! Hoe u er ook naar
kijkt, de wijzen kunnen niet van de geboorte van Christus los worden gezien. Er was een priesterlijke klasse die de hemelen
begrepen en ze woonden in de buurt van Perzië en Babylon! Ze zagen deze hemelse wonderen en wisten dat de koning eraan
kwam! Herinner dat er altijd 2 tot 3 hemellichamen waren die samen kwamen, maar 'de ster' van Bethlehem was 'één' ster! – Naast
het hemelse fenomeen vingen hun scherpe ogen dit ook op toen ze voor het eerst aan hun reis in het Oosten begonnen en naar het
westen begonnen af te reizen!” – Matt. 2:9-10, deze verzen geven aan dat de wijzen dit prachtige licht op verschillende tijdstippen
zagen. Aangezien Jezus in 4 v.Chr. werd geboren, hadden hun het veel eerder gezien! Deze ster was intelligent met de wijsheid der
tijden! En we lezen de verzen 9-10: “En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het
oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was. Als zij nu de ster
zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde!"
“De formulering van de Schrift hierboven bewijst dat de ster daadwerkelijk zijn positie (richting) leek te veranderen terwijl ze van
Jeruzalem naar Bethlehem reisden en stond (zweefde) recht boven het Goddelijk kind! Dit brengt ons in een nieuwe dimensie! Het
handelde precies hetzelfde als de vuurkolom en wolk die vóór de kinderen van Israël uitging!” – Openbaring 22:16 noemt
het “de blinkende Morgenster.” En dit verscheen aan de heidenen uit het oosten, want de heidenen zouden slechts een kleine tijd
later het evangelie ontvangen! – “Venus werd als een symbool van Christus altijd de blinkende en Morgenster genoemd! En toen het
Saturnus en Jupiter vlak voor de geboorte van Christus ontmoette, was dat ook een spectaculair teken! Dus terwijl de hemelse
fenomenen met de wijze mannen handelden kwam de werkelijke 'vuurkolom' ten tonele aangezien we de andere tekenen hieronder
zien!'
"Het licht van God verschijnt met de herders!" Luk. 2:8-14, "En ziet, de engel des Heeren (vuurkolom) kwam bij hen, en de
heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze!” – Maar de engel troostte hen en openbaarde dat de
Heiland zou komen! Naast de engelen zagen ze ook iets anders waardoor ze bevreesd werden! – Het zegt dat een licht hen
omscheen! En ik geloof dat 'de wagen' van Israël, met briljante lichten, er samen met de engel des Heeren ook bij was! Net
zoals wat in Ezech. 1:26-28 werd gezien. – Dus we zien de prachtige ster van Bethlehem in volledige actie en Zijn engelen gebood
Hij met Hem mee! (Wist u dat er wagens van heil zijn? Hab. 3:8) Dus aangezien er ook zeker andere hemelse fenomenen waren
stond 'deze grote ster' apart van alle andere tekenen! – Het was het oneindige licht van de Heere Jezus! En het was een zeer
belangrijke gebeurtenis en Gods hemelse wagens waren in de buurt om getuige te zijn van de komst van de Messias! – God in
menselijk vlees gemanifesteerd! (Joh. 1:14) – Jes. 9:5, de machtige God - De oude van dagen in de vorm van een baby, onze
Heiland! – De Vader der eeuwigheid. Het Woord zegt het zelf! – Zie, wees blij, Ik, Jezus, kom er snel weer aan! – Laat uw licht
niet uitgaan zoals de anderen hebben gedaan; maar houd uw lichten brandend met de olie (zalving) van de geest! (Lees Matt. 25)
“Zo zien we dat het mysterie van de prachtige ster is opgelost. En het staat bekend als de vuurkolom, de blinkende Morgenster,
die in de 'brandende struik' was in de dagen van Mozes. – Ook was het betrokken bij de wagen van Israël! (II Koningen 2:11-12)
Het staat bekend als "de Zon der gerechtigheid die opkomt met genezing onder Zijn vleugelen!" (Mal. 4:2) Het laaiende vuur
en de glorie op de berg, enz. – Als Jezus terugkomt, staat ons ongetwijfeld nogal een bezienswaardigheid te wachten! Naast de
wolken van glorie, zullen oogverblindende lichten Hem en zijn engelen vergezellen! – Er is nu redding in de wereld, maar
binnenkort zal de deur gesloten worden, genade zal zijn beloop hebben gehad. Dus laten we het vuur van onze zaligheid
brandende houden en getuigen aan iedereen die we maar kunnen, aangezien we weten dat de tijd kort is. We zullen deze
mogelijkheid niet nog eens krijgen! En zoals de tekenen het aangeven, zal onze generatietijd binnenkort eindigen! – Einde citaat.
Deze maand breng ik een prachtig nieuw boek uit genaamd "The Closing Door and The Age of Urgency". Het is er een van de
enkele van onze nieuwste preekboeken die we u in toekomstige brieven zullen aanbieden. We hebben ook een dvd, “The Creator
Visits Man.” – Onze partners zijn inderdaad gezegende mensen! Gods hart staat open voor hen in het onthullen van de meest
verbazingwekkende dingen! Zo laten we meer dan ooit achter het oogstwerk gaan staan en Hij zal uw inspanningen zegenen! Ik bid
dagelijks voor u.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
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of wilt u een keuze voor Jezus maken?
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