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EEN VERZAMELING VAN INTERNATIONALE GEBEURTENISSEN
"Met een woord van profetie, zou ik willen zeggen dat de wereld aan het hoofd staat van een enorme grote confrontatie. Door
internationale gebeurtenissen vormt zich een reusachtige monopolie systeem gelijkend op een reusachtige computer, als een duivels
hoofd in een wiel met ijzeren spaken draaiende tot in iedere natie! De hoeksteen van Europa is naar voren gekomen. Dit zullen de
valse systemen zijn, welke opkomen om de verworpen Hoofdsteen God die verworpen was te betwisten!" (Mark. 12:10) "Hun
laatste noodlot zal Armageddon zijn! Een sinistere figuur staat klaar om een stap voorwaarts te zetten! De naties inclusief de VS
ontspringen in de internationale handel! Ook zal geleidelijk het geld er in gezet worden en vanuit en doormiddel van één reusachtig
systeem verhandeld worden! (Bank) Dit alles zal langzaam rijpen en dan plotseling en snel in de handen van de anti-Christ komen en
dan uiteindelijk in dit Schriftgedeelte precipiteren, Openb. 13:15-17. Alle metalen, voedsel en hulpbronnen zullen door dit uitgestrekte
systeem van rijkdom gecontroleerd worden!" "Daniel 2 onthult dat Rome een tweevoudige Rijk was. Dit werd in de ijzeren benen van
het beeld gezien, Oost en West Europa. Daarna is er aan het einde der tijden, in de tenen er van, een nieuw element van klei (het
Communisme) vermengd met het ijzer (van Babylon) te zien! Dan staat "de kleine hoorn", de man van zonde en hard aangezicht op om
te regeren, alhoewel hij in eerste instantie lamachtige kwaliteiten heeft, zal hij alzo in samenwerking met de VS als een duivels figuur
eindigen! Maar Daniel zei dat de steen (Christus) de tenen van dit grote beeld zal treffen en het zodoende aan het einde zal
verwoesten!" "De profeet ziet dit religieuze beest op de hoogste punt van zijn krankzinnigheid. (Dan. 11:36-39) Alhoewel deze
Schriftgedeeltes een dubbele betekenis hebben, doelen ze ook op de anti-Christ in zijn geïncarneerde stadium!" Ezech. 28:2,"Zo zegt
de Heere HEERE; omdat uw hart zich verheft en zegt: ik ben God, ik zit in Godes stoel, in het hart der zeeën; daar gij een mens
en geen God zijt. " Lees de verzen, 11 tot en met 19. Zij tonen satans betrokkenheid (op het einde) in deze eigenzinnige
koning! Later zal er veel meer betreffende dit allemaal in boekvorm uitgebracht worden!
Het bewijsmateriaal toont dat er een catastrofale wereld hongersnood zal komen! "De Bijbelse 3de paard van de apocalyps zal
uitrijden!" (Openb. 6:5, 6) "Het zwarte paard portretteert onder andere een hongersnood en een wereldwijde inflatie die in de
komende dagen bij het binnengaan van het koninkrijk van het beest zal toenemen! Dit ontvouwd dat er tekorten zullen zijn, en er
worden weegschalen gebruikt! De man op het zwarte paard zal gebruik maken van controles evoluerende tot een
merkteken!" – Luk. 21:35, "Want gelijk een strik zal het over hun allen komen!" – Langzaam en beetje bij beetje promoten en
werken de VN en alzo de reusachtige internationale bureaus aan een wereld regering!" Zij willen de controle over elk deel en beweging
van het leven op de aarde. Zij konkelen over een complete controle over voedsel, en zij willen de rijkdom in een grote voorraad bijeen
vergaren (een sterke steunpunt)." Maar Job 27:16-17 zegt in finaliteit, "Zo hij zilver opgehoopt zal hebben als stof, en kleding bereid als
leem; Hij zal ze bereiden, maar de rechtvaardige zal ze aantrekken, en de onschuldige zal het zilver delen." – (Jes. Hoofdstuk. 60) Ook zal
na Armageddon de rijkdom naar Israël terugkeren!
"Vandaag de dag zien we Internationale geld markten falen, tekorten en hongersnoden verschijnen. Er is ellende in alle
naties, die overigens in complete verwarring zijn!" – "En de ware Gemeente betreedt een tijdsgewricht waarin zij zullen leven en
afhankelijk zijn van de openbaringen van Gods Woord in combinatie met compleet actief geloof! Maar ongeacht hoe erg donker het lijkt,
is het een bemoediging te weten dat God met Zijn kinderen zal staan!" 1 Kon. 8:56, "Aangaande al hetgene wat Hij beloofd heeft,
heeft er nog niet één woord gefaald!" Ps. 89:35, "Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen, en hetgeen uit Zijn lippen gegaan is, zal
Ik niet veranderen."
Ps. 91 toont “de gelukkige staat en bescherming van de godvruchtige!” – Herinner u alzo deze Schriftgedeeltes als u door zware testen
of beproevingen gaat of bent gegaan! (Rom. 8:28 – 1 Petr. 4:12) – Nu mogen we met Gods zegeningen en beloftes besluiten! Luk. 6:38,
“Geeft, en u zal gegeven worden: een goede, neergedrukte, en geschudde, en overlopende maat zal men in uw schoot geven!"
De tijd wordt steeds korter en de grotere werken komen tevoorschijn! Job 28:28 openbaart, "De vreze des Heeren is het pad der
wijsheid. Vers 7 openbaart dat het de geheime plaats van God is en al degenen die God vrezen zullen zich, wanneer Hij zal verschijnen,
in deze geheime plaats van wijsheid bevinden! Zijn zalving is gegarandeerd waar en Zijn zegeningen zijn eminent!"
In Gods Overvloedige Liefde,
Neal Frisby
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