
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vo o r  c d ' s  e n  d v d ' s :  w w w. n e a l f r i s b y. c o m

Dierbare Oogstgenoot, 
Opnieuw treden we aangezien de zomer ten einde loopt de herfst van het jaar binnen. De kleuren veranderen om het

seizoen aan te duiden en wat een prachtige kleuren zijn het toch! "Vele, o Here, mijn God, zijn Uw wonderbare werken
die Gij hebt gedaan", Ps. 40:6. "U bent de God die wonderen doet!" Ps. 77:15 “Ik zal Gods Naam prijzen met gezang,
en Hem met dankzegging grootmaken”, Ps. 69:30. – Terwijl u deze brief leest, naderen we Thanksgiving, een seizoen om
dankbaar te zijn voor alle goedheid en bescherming die de Heer op ons heeft gehouden. Het is onze tijd om dank en lof te
uiten aan onze Heer en Heiland. Zijn wijsheid is zeker met zijn volk geweest in deze moeilijke tijden. 

Ik heb een paar ongebruikelijke gebeurtenissen om over te schrijven waarvan ik weet dat u er in geïnteresseerd zult zijn,
evenals de komende zonsverduistering. 30 november is er een penumbrale maansverduistering. En op 14 december zal er
een totale zonsverduistering zijn. – Ook heeft er zich een heel erg vreemde gebeurtenis voorgedaan. De baan van de planeet
Mercurius  om de  zon is  slechts  88  dagen.  Mercurius  stond  gedurende  27 van die  dagen tegenover  Uranus,  en
eindigde met een conjunctie van Mercurius met de zon. De volgende ongebruikelijke gebeurtenis vond plaats in februari
2020: drie grote planeten stonden in een totale conjunctie en dat zal op 4 december eindigen. De volgende gebeurtenis zal
zijn als Jupiter en Saturnus de Waterman binnen zullen treden op het exacte tijdstip van 20 december. Wat een jaar is dit
geweest met een grote pandemie sinds Januari 2020. Lucas 21:25, “En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren,
en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven." Dingen
om naar uit  te kijken in 2021:  een planetaire opstelling op 10 februari met Saturnus,  de maan,  Venus,  Jupiter,
Mercurius en de zon, allemaal in het sterrenbeeld Waterman. – Wat een grote ramp is het ook met betrekking tot de
branden die vele staten hebben verwoest en die nog steeds aan de gang zijn,  samen met het meest ongewone weer en
schadelijke stormen aan onze kusten! Tijdens het schrijven van deze brief vond er een 7,6 aardbeving plaats in het zuidelijk
deel van Alaska. Laten we eens kijken wat er voor de noordwestkust zou kunnen komen. De Cascades zijn de laatste tijd
veel  onder de aandacht  geweest.  300 mijl  ten westen van de kust  van Oregon,  onder water,  rommelt  de aarde
veelbetekenende tekenen voort van verwoesting die nog moet komen. Er is in het gebied van de Cascades een keten
van 16 vulkanische bergen. Een notitie vanuit Neal Frisby's bibliotheek volgt. 

“In onze vroegste geschriften noemde de Heilige Geest het feit van komende vulkaanuitbarstingen ook in verband met
komende gebeurtenissen!  "  – Opmerking:  "Deze waarschuwing of  alarm is afgegaan."  –  Het Amerikaanse Geologische
Enquête-bureau  zegt:  "Een  onheilspellende  keten  van  geologische  tijdbommen  tikt  weg  aan  de  westkust  van
Amerika met een potentieel om op elk moment in een vulkanische woede uit te barsten die een enorm gebied en
miljoenen mensen zou bedreigen en in gevaar zal brengen. " De Cascade vulkanen liggen in een bijzonder gevaarlijke
vulkanische gordel die bekend staat als "de ring van vuur" die de Stille Oceaan omcirkelt. 

"Ik zou graag enkele geschikte Schriftgedeelten willen plaatsen om ons eraan te herinneren wat er aan de hand is en nog
moet komen!" Hag. 2:6 zegt: "Ik zal de hemelen en de aarde doen schudden!" Het klinkt als een vulkaan, nietwaar? Het
heeft ook verschillende andere betekenissen dan deze. Een atoomexplosie zou bijvoorbeeld deze Schrift ook vervullen! Jes.
24:20 openbaart: “De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden!
"Er zijn grote aardbevingen op komst! Ook onthult Nah. 1:3, 5 “geologische omwentelingen en rampen!” – (Opmerking:
in 1700 hadden de Cascades een grote uitbarsting en gingen ze vele mijlen door een enorme hoeveelheid bomen heen en de
oceaan over naar de kust van Japan, en veroorzaakten een grote vernietiging. Het staat officieel te boek dat het plaatsvond.) –
Wanneer deze gebeurtenissen zouden plaatsvinden, kan alles ten westen van Interstate 5 worden beïnvloed, waaronder de
San Andreasbreuk. – De tijdbom tikt weg in Amerika! 

"Ik voel me geleid door de Heer om dit Schriftgedeelte hier in te voegen, de psalmist geeft enkele zeer troostende woorden
aan degenen die van de Heer Jezus houden! Ps. 46:1-3: “God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden
een Hulp in benauwdheden! Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de
bergen verzet in het hart der zeeën; Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren,
door derzelver verheffing! Sela!" – “Jezus is de grote beschermer van Zijn volk terwijl Hij ze verzamelt voor de opname!"
Einde citaat. – Broeder Frisby sprak eens met mij voordat hij stierf en hij zei dat we het gevaarlijkste uur op deze aarde
ingaan en zei om uit te kijken,  want we gaan een nieuw tijdperk binnen met een absolute verandering in de manier
waarop  de  Verenigde  Staten  zullen  worden  bestuurd!  En  de  grootste  gebeurtenissen  en  revolutionaire
veranderingen  voor  de  wereld  zullen  er  gaan  plaatsvinden. Maar  onthoud  dat  ongeacht  de  gevaarlijke  tijden  en
veranderingen die zullen komen, de Heere met u zal staan! Dit is het uur van de 91ste Psalm. 

Deze maand breng ik een nieuw boek uit met de titel "Carelessness - Last Days - Real Faith Remembers." (3 preken in
één boek.) Ook een dvd, "Prophetic Waves." – Aangezien het tijdperk aan het afsluiten is, willen we ons best doen voor deze
tijdige boodschap. Tijdens al  mijn onderzoek heeft de Heere een speciale zegen geplaatst op zijn volk dat Neal Frisby's
boodschap heeft gesteund. Ik zal u in gebed gedenken. 

                                                                  Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
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