
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dierbare Oogstgenoot,                                                         
Terwijl we richting 4 juli van het jaar 2021 ingaan, wat is het dan toch alreeds een jaar, waar we in zijn geweest. Het land is

245 jaar oud en kijk toch eens naar alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. In deze brief zal ik beginnen aan een
nieuwe serie genaamd “de rijder van het zwarte paard”. Voorafgaand aan het zwarte paard zagen we het witte paard
rijden (Openb. 6:2) die over de wereld reisde. En nadat het witte paard had gereden, geeft de Bijbel het rijden van het rode
paard aan (Openb. 6:4). En het rode paard rijdt rond zoals je kunt zien, doden en moorden op grote schaal over de hele
wereld. 

Laten we nu beginnen met het zwarte paard (Openb. 6:5 & 6). Nu al zie je tekorten en inflatie tegelijk toenemen.
Veel financiële schrijvers beschrijven deze gebeurtenis als een inflatoire depressie. Laten we nu een paar citaten uit de
bibliotheek van broeder Neal Frisby invoegen:

“De regeringen hebben te veel papiergeld gedrukt en dit is een oorzaak die inflatie veroorzaakt! Dus geld wordt steeds
minder waard en de prijzen worden steeds hoger geforceerd! Dit maakt de weg vrij voor een dictatuur, onthoud dat Adolf
Hitler aan de macht kwam na het inflatoire bankroet in Duitsland!”  “De hele economie en regering zelf kan worden
overgenomen door ditzelfde type dictatuur!” (Lees Openb. 13:11-18 en Openb. 6:5-8) – “Deze inflatie, in combinatie
met tekorten en hongersnood, kan absoluut leiden tot sterke controle! Ook misdaden en geweld namen enorm toe tijdens de
verwoestende tijd in Duitsland! Tijdens deze chaotische periode begon Hitler aan zijn machtsovername!” Dus er zal meer
inflatoir geweld komen! “De recessies zullen verergeren tot een depressie, maar hieruit zal een nieuw wereldsysteem
voortkomen en later zal de welvaart terugkeren, maar uiteindelijk leidend naar het antichrist-teken!” (Lucas 17:27-
29 – Openb. 13 – Dan. 8:25) “Dan zal de hongersnood tijdens de Verdrukking nog verschrikkelijker toenemen!”

“Laten we hier nu een belangrijk onderdeel invoegen. Wat was het Bijbelse patroon voor handel en economische zaken?
Abraham en Jozef gaven de juiste manier aan, hoewel veel andere Schriftgedeelten dit ook bevestigen! (Lees Gen.
23:16 – Gen. 24:35 – Gen. 43:21 – Gen. 44:8 – een goed voorbeeld, Gen. 47:14-27.) Deze grote profeten gebruikten
hun rijkdom op de juiste manier – Maar in Jakobus 5:1-6 wordt getoond dat slechte mensen het misbruiken, en dan brengt
God oordeel  in  de  eindtijd.”  “Een  financieel  expert  op het  gebied van  valuta  en een financieel  adviseur  van  veel  grote
bedrijven en buitenlandse regeringen zei dat er een nieuwe valuta en systeem op komst is. Hij gelooft dat de inflatie zal
blijven stijgen en dat de dollar verder zal devaluatie.  "Al deze gebeurtenissen, tekorten en hongersnoden in de wereld
kunnen eindelijk leiden tot een politiestaat en de staat van beleg!" (Openb. 6) die economische stuiptrekkingen en
hongersnood brengt!" 

“Ik schrijf niet tegen de Amerikaanse dollar, geef het gewoon uit en gebruik het voor het evangelie zolang het werkt; maar
wat we zeggen is dat ze van de grondwettelijke norm zijn afgeweken en de mensen zijn bedrogen met betrekking tot
veel van hun waarde!” “Ook verliezen ze  in de  VS de waarde van hun moraal  en gaan naar een zondige catastrofale
omverwerping! Deze woorden kunnen het hele artikel samenvatten, de Hoog- en Laagconjunctuur.” Einde citaat. 

Laten we  het  nu  hebben over  ons  weer.  De  laatste  tijd  zijn  er  een  groot  aantal  krachtige  stormen  geweest,
vernietigend, die over delen van de VS in ons zuidwesten reiken, enorme verwoestende branden zijn bijna overal.
Veel  grote  meren  zijn  bijna  kurkdroog,  waardoor  er  een  enorm  watertekort  ontstaat  als  deze  droogte  aanhoudt.
Wetenschappers zeggen dat er niets zo ernstigs als dit in meer dan 125 jaar is gebeurd. Deze serie over de ruiter op
het zwarte paard kon op geen ander moment komen, want tijdens en na de ruiter op het zwarte paard zal de grootste
beproeving aller tijden over de hele aarde plaatsvinden. Hierover later meer. 

Deze maand breng ik een prachtig nieuw boek uit genaamd "Eternal Friendship", je  zult weten wie je beste vriend
is! Ook een dvd, "De valse profeet." – De timing om de bediening te steunen kan niet belangrijker zijn dan nu. We publiceren
een nieuwe serie boeken waar je in de nabije toekomst om kunt vragen. Ik weet dat God je zal zegenen en leiden met Zijn
wonderbaarlijke wijsheid. Ik waardeer oprecht alles wat je doet en ik zal je altijd in mijn gebeden blijven gedenken. 

Uw Broeder in Christus, 
Gerald Frisby
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