
DRAMATISCHE EN HACHELIJKE TIJDEN

"De veranderingen en gebeurtenissen die we vandaag de dag in vervulling zien gaan waren jaren geleden al van tevoren in de  
Schriften voorzegd; en overeenkomstig profetie staan we aan het hoofd van nog meer dramatische en gevaarlijke tijden dan ooit  
tevoren!" – "Alzo openbaart het Schriftgedeelte in 2 Petr. 1:19 dat wij een meer zeker profetisch woord zullen hebben, waarbij de  
gemeente  wel  doet  om  daarop  acht  te  geven.  En  het  zal  alzo  meer  licht  geven  aangaande  vele  toekomstige  onderwerpen,  
natuurlijk naarmate Jezus het licht in ons hart versterkt!" –  "Binnenkort zullen we nadat de oude sociale orde voorbij is 
gegaan  een  nieuw  begin  binnen  treden!  .  .  .  Dit  omvat  gebeurtenissen  aangaande  wereldse  en  geestelijke  zaken,  een 
godsdienstige opleving ect.! Aan de ene hand zal de wereld sluimering en misleiding binnengaan, en aan de andere hand zal Hij op 
degenen met een open hart Zijn geest en openbaring uitstorten!" 

Ik ben overtuigend aangespoord om dit Schriftgedeelte hier te printen.  Heb. 12:25-26 Engelse vertaling, "Zie toe, dat gij 
Dien, Die spreekt, (Jezus) niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op de  
aarde sprak, veelmeer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren, Die uit de hemelen spreekt; Wiens stem 
toen de aarde bewoog; maar nu heeft Hij beloofd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook  
den hemel!" "Wanneer de Heere Jezus in de dagen die voor ons liggen het donderen beëindigt, zal het al degenen los schudden  
die niet van de ware geest en geloof zijn! Degenen die Jezus liefhebben zullen blijven, degenen die dat niet doen zullen verdreven 
worden en weg vallen! De verzen, 23 en 24 zijn alzo goed om te lezen!" 

"De wereld betreedt het schemerlicht van bestemming! De hand der voorzienigheid heeft de teugels stevig vast, en Jezus zal het  
op het gestelde uur tot de juiste conclusie brengen!" – "De tijd in het vooruitzicht zal van vitaal belang zijn betreffende de wereld  
gebeurtenissen, en werkelijk heel interessant! We zullen zeer binnenkort fascinerende en boeiende gebeurtenissen zien." – "Oude 
golven verdwijnen, nieuwe golven van veranderingen en subtiliteit naderen! – Alzo in het oog houdende de profetie aangaande  
Rusland, het Midden Oosten, het Vaticaan, de Arabieren, de Joden - Japan en China, maatschappelijke structuren van de de VS, ook  
Zuid  en  Centraal  Amerika  en  West  Europa.  Aangaande  deze  onderwerpen  zijn  er  snelle  veranderingen  onderweg,  en 
ongeëvenaard in de geschiedenis! – Ze bewegen zich nu zelfs al rustig onze kant op!" – "Er is in het verleden voor ons nog nooit 
eerder een tijd gelijk aan deze voor de boeg geweest als de ene die we zullen binnengaan! Luister heel aandachtig naar mij. 
Wat betreft profetie heb ik het lot en de val van de VS voorzien, zoals we dat weten! – Een totaal nieuwe wereld ligt net om de  
hoek. – We zullen er nu een gedeelte over schrijven!" – "Ik zag de VS in een wereld puzzel passen waar het niet in behoorde; maar  
overeenkomstig profetie is dit hetgene wat er staat te gebeuren! –  Herinner dat als het tijdperk eindigt, de getuigenis van 
Jezus, de geest van profetie op Zijn dienstknechten is! Hij is de Lichtende Morgen Ster van vervulling!"  

 
"Gedurende  de  tijd  waar  we  hierboven  over  gesproken  hebben  zullen  er  alzo  continueren;  oorlogen,  plagen,  ziektes, 

aardbevingen, hongersnoden, terrorisme, economische condities, drugs, nieuwe dimensies in het occulte, wereld kerken brengen  
een nieuwe orde en betovering en een uitverkoop van de kracht en het Woord van God! – Dit zal vanaf het Vaticaan rechtstreeks  
tot in de Pinkster systemen verschuiven! En dan zal het plotseling voor onze ogen ontvouwen, het mysterie Babylon de Grote, de 
Moeder  der Hoeren en der  Verafschuwden der  aarde is duidelijk  zichtbaar!  Openb.  Hoofdstuk 17!"  – "De kerken zullen in 
misleiding zijn en beschonken met  de macht en het dogma van Babylon!  Een mengeling van alle type van geloven; 
uiteindelijk met inbegrip van afgoden en heidendom!  – Geen wonder dat  de wereld een nog meer zondig en goddeloos 
tijdperk binnen gaat! We kunnen alreeds de lauwheid onder de kerken zien!" – Nu nog als een Geheimzinnige prins gekend, maar  
hij zal tot in de realiteit opkomen, en hen naar hun gestelde ondergang leiden! Want profetie heeft het als zodoende te midden van  
sociale ellende verklaard te zijn!" 

"Zoals was voorzegd, zullen we op de tijd van de anti-Christ een nieuw type Russische leider zien opstaan. De Bijbel noemt hem  
Gog!" (Ezech. Hoofdstuk. 38) – "Alreeds verwonderen vele Bijbel studente zich, hebben we Gog ontmoet? – Als we dat hebben, dan  
is er werkelijk niet veel tijd meer voor de boeg! – Als dat zo is zal een korte periode van tijd in het vooruitzicht het in aanschouw 
brengen!" – Editors notitie: Wees er zeker van om voor meer informatie de laatste paragraaf van Rol 159 te lezen.

"We zullen binnenkort waarlijk een gevaarlijk en zeer moeilijk nieuwe tijdperk binnengaan, maar de Heere zal ons er doorheen  
helpen.  Hij  zal  het  geloof  en kracht van de uitverkorenen vergroten!  Hun ogen en harten zullen nieuwe dingen waarnemen.  
Overeenkomstig de Schriften is dit ons uur om vreugdevol en triomfantelijk te zijn want profetie en al de tekenen vertellen ons dat 
Jezus spoedig komt! Prijs Hem!" –  Phil. 1:6, "Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat 
voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus!" – Efez. 1:10 Engelse vertaling, "Om in de bedeling van de volheid der 
tijden, hij alles tot een zou vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is!" – "We treden Hemelse 
plaatsen binnen en spoedig zal ons veelvuldige wijsheid en meer kracht gegeven worden!" 

In Zijn Overvloedige Liefde,

Neal Frisby

                   www.NealFrisby.nl                                                                                                                     Neal Frisby Hoofdsteen Partners © – sw.068

1. Neal Frisby Hoofdsteen Partners                                         Speciaal Schrijven JAAR 2008                                                                                                                 

http://Www.nealfrisby.nl/

