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VUUR EN IJS!
Dit is geschreven door Broeder Frisby en openbaart het begin tot aan het einde van het tijdperk en rechtstreeks tot
aan de Dag des Heeren. Meer dan een overvloed aan informatie. Als u het allemaal tezamen brengt, dan zal het u
verbazen wat de Heere Jezus tot uw voordeel aan informatie gegeven heeft. Het bevat duidelijk verbazingwekkende
informatie dat een ieder zou moeten hebben.
Profetische Mysteries – De Titanic zonk – ''ijsberg'' 12 April, 1912, vlak voor het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog – Duitslands reusachtig luchtschip, de Hindenburg, stortte brandend neer (6 Mei, 1937) juist omstreeks
de tijd dat Hitler in de tweede wereldoorlog begon. Zo zien we dat ijs en vuur hierbij betrokken waren. Wat we
vandaag de dag zien is dat de pool-regio in het ijs moeilijkheden veroorzaakt, evenzo vulkaanuitbarstingen.
Wetenschappers zeggen dat vuur en ijs aan het opspelen zijn. Door profetie zegt het dat vuur en ijs de mensheid in de
toekomst zullen oordelen, Openb. 16:9-10 en de verzen 16-21, en lees ook Ezech. 38:22. Dit geeft ons een uniek inzicht
van de toekomst. De aarde zal opwarmen en daarna afkoelen; dit is een atomaire kilte. – Mijn prediking ''Atomic
Chill'' legt het uit (Openb. 18:7-10). Voor de zondige natie toont het geen erg prettig beeld, maar toont het een
catastrofaal einde. Gods uitverkorenen zijn vol van vreugde en zijn dan alreeds opgenomen – Openb. 4. De Grote Dag
des Heeren zal zijn climax in ijs, vuur, rook en duisternis hebben, Jes. 24:6. Als u de rest van het hoofdstuk leest,
ontsluiert het in de verzen 18-22, een verschrikkelijk rampzalig einde. – Het is een as-omkering, (Amos 8:9) onthult
klaarblijkelijk de zelfde condities. Dit alles geeft u een geweldig inzicht aangaande de rest van de komende profetieën,
een zeldzaam gemengd inzicht.
Attentie: Ook zeiden de mensen, wie zou gedacht hebben dat de N.Y. towers neer zouden storten. Terwijl deze
gebeurtenissen samenvielen doemde de oorlog in het Midden-Oosten op – een speciale betekenis. Plus het begin van
de oorlog tegen het terrorisme. De Bijbelse gebeurtenissen waar we over spraken zijn definitief onderweg.
De Ondergang – Net als de Titanic de opgeheven trots van de mens was waarvan ze zeiden dat het onzinkbaar was,
maar het zonk net zo goed, later dacht Adolf Hitler dat Duitsland de prins en de macht van de lucht hadden – Het
reusachtige luchtschip, de Hindenburg. Maar zoals u kunt zien, was het een hels vuur in de lucht en op de grond. In een
apocalyptische flits een enorme vuur ramp.

Speciaal schrijven opgedragen aan Evangelist Neal Frisby.
Maar die den Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen;
zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden;
zij zullen lopen, en niet moede worden;
zij zullen wandelen, en niet mat worden. Jes. 40:31
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