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Dierbare Oogstgenoot,
Wat een heerlijke tijd van het jaar! De tijd van het jaar die de dood en opstanding van de Heer Jezus aanduidt, die redding
garandeert voor iedereen die in de prachtige naam van Jezus gelooft. Ik heb hier een speciale paasboodschap die broeder
Frisby aan de heiligen heeft geschreven. Ik weet dat u ervan zult genieten. En nu een aanhaling van Neal Frisby.
“Ik wil u aanmoedigen om uit te kijken naar grote dingen van de Heer en Zijn beweging in uw leven te verwachten als u op Hem
vertrouwt” – “In deze brief zullen we enkele opmerkelijke openbaringen over Christus en enkele feiten over Zijn
verschijning op de aarde bespreken! De profetie van de komst van de Messias! Ze moesten uitkijken naar Zijn komst als
zijnde een God-profeet!” (Deut. 18:18-19) – Een manier om Hem te identificeren was om erachter te komen waar Hij geboren zou
worden. Micha geeft ons die informatie. Het is ongeveer 700 jaar voor Christus geschreven, Micha vertelt over iemand,
"wiens uitgangen zijn geweest van oudsher en van eeuwigheid" (Micha 5:2), een duidelijke verwijzing naar Zijn
voorbestaan. Hij openbaarde dat de God-mens in Bethlehem geboren zou worden; en Hij was precies op tijd! – De geboorte van
Jezus was perfect voorspeld! En veel meer plaatsen in de Bijbel spraken over Zijn komst, precies zoals het uit is gekomen!
"Hier zijn enkele echte verhelderende feiten en we vertrouwen er op dat ze uw geest zullen verlichten en uw geloof in Zijn
Woord zullen opbouwen!" – “Jezus had geen huis, geen plek om Zijn hoofd neer te leggen.” (Matth. 8:20) Toch bereidt Hij vele
woningen voor ons voor!” (Johannes 14:2) … “Christus had honger! (Lukas 4:2) Maar zij die van het brood eten dat Hij hun geeft,
zullen nooit hongeren!” (Johannes 6:35) … “Jezus had dorst. (Johannes 19:28) Maar zij die drinken van het water dat Hij geeft,
zullen nooit meer dorst krijgen!” (St. Johannes 4: 14) … "Toen Jezus werd geboren was er geen plaats voor Hem in de herberg,
maar toch schiep Hij het heelal!" (Johannes 1:1-3) … “Christus groeide in wijsheid en kennis! (Lukas 2:52) Maar in Hem is alle
wijsheid van God verborgen!” (Kol. 2:3) … “Hij zou geen brood scheppen op verzoek van de duivel! (Mattheüs 4:3-4) Toch
schiep Hij genoeg brood om 5000 mensen tegelijk te voeden!” (Matt. 14:15-21)
“De duivel stelde voor dat Jezus van de tempel zou springen, maar dat deed hij niet. (Matt 4:5-7) Toch trotseerde Hij de
zwaartekracht en liep over het water om Zijn discipelen te redden!” (Matt 14:25) … “Christus heeft anderen gered, maar Zichzelf
zou Hij niet redden!” (Lukas 23:35) … “Jezus was een mens. (Fil. 2:7) Toch was Hij God!” (1 Tim. 3:16) – Deze Schriftplaatsen
kunnen niet worden verbroken!
“Christus kende geen zonde; toch is Hij voor ons tot zonde gemaakt!” (2 Kor. 5:21) … “Hij stierf, verlaten van God, voor een
moment, in overeenstemming met Zijn eigen doel, opdat wij niet door God verlaten hoeven te sterven!” (Matt. 27:46) … “Jezus
werd ter dood gebracht; toch zullen zij die in Hem geloofden, hoewel zij dood waren, toch leven!” (Johannes 11:25) …
“Jezus ging naar de hel opdat wij niet naar de hel zouden gaan!” (Handelingen 2:27, 31) … “Jezus stierf zoals een mens zou
sterven; maar verrees uit het graf verheerlijkt, zoals niemand anders ooit was opgestaan uit het graf, en verheerlijkt!” - Ik vertrouw
erop dat deze dingen uw begrip vooruit zullen helpen en uw kennis zullen aanscherpen!
Hier zijn nog enkele andere dingen die zijn geprofeteerd over deze Here de Messias die zou komen! – “Hij zou voor 30
zilverlingen verkocht worden!” (Zach. 1:12) Ja, en het ging zo! – “Hij zou geslagen en bespuugd worden door Zijn vijanden!” (Jes.
50:6) – “Hij moest bespot en beschimpt worden!” (Ps. 22:6-8) – Vervuld! – “Hij zou de dood ondergaan door kruisiging!” (Ps.
22:16) – “Zijn zijde moest worden doorboord!” (Zach. 12: 10) - "Hij zou uit de dood worden opgewekt!" (Ps. 16:10) – Dit
alles werd volmaakt vervuld! – “Hij zou opstijgen naar de hemel en de Heilige Geest zou terugkeren in Zijn
naam!” (Johannes 14:26, lees de verzen 7-9) – “Hij zou terugkomen!” (1 Thess. 4:16-17) – “En al deze andere profetieën werden
minutieus vervuld en Zijn wederkomst zal volmaakt vervuld worden! Wacht in geloof op Hem en u zult Hem met uw eigen ogen te
zien krijgen!” … "Hij was, Hij is en zal altijd de Almachtige zijn!" (Openb. 1:8) – Jesaja 9:5 zegt het allemaal: “De
Vredevorst! De eeuwige Vader! De machtige God!” En Zijn komst is zeer spoedig! Het uur is laat. Laten we vanaf nu alles doen
wat we kunnen voor Zijn oogstwerk! Einde aanhaling.
In de geschiedenis van de wereld is er nog nooit een tijd als deze geweest: zulke inflatie, tekorten, droogtes, oorlogen en
oorlogsgeruchten. Rusland is in beweging. Is het een teken dat Armageddon binnenkort komt? Waar gaan we heen? Een sociale
revolutie van politiek en religie zijn op de voorgrond.
We hebben deze maand een speciaal Nieuw Boek genaamd “THE CROWNING LIGHT”, deze wilt u zeker niet missen. Ook een
dvd genaamd "The Spectacular" - Op dit late uur willen we alles doen wat we kunnen.

Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Jezus Komt Spoedig!!
Wees wakker!!
Wees voorbereid!!
Blijf gefocust!!

Wilt u deel uitmaken van deze geweldige wereldwijde bediening,
heeft u een gebedsverzoek of wilt u meer lectuur?
Bezoek dan onze websites of schrijf ons a.u.b.
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