Neal Frisby Hoofdsteen Partners

Augustus 2011

Postbus 71
8050 AB Hattem
kantoor@nealfrisby.nl

Dierbare Oogst Partner,

Deze maand gaan we Broeder Frisby voor zijn toegewijde werk in herinnering nemen. De maand juli zou zijn verjaardag zijn geweest. Zijn
boodschap heeft een ieder versterkt en is tot een grote zegen voor de uitverkorenen en al Gods mensen geweest. Vele van zijn
profetieën en gebeurtenissen zijn bekend gemaakt en geschieden nu vlak voor onze ogen. Samen met de boodschap van Broeder Frisby zijn de
uitverkorenen altijd alert. Deze maandelijkse brief zal voor de opbouw van het geloof zijn en om u van Gods bescherming en grote beloften te
verzekeren. Ik weet dat u ervan zult genieten, want toen ik het las kreeg ik een ware zegen en opheffing van de Heer. En nu een geloof
opbouwende boodschap van Broeder Neal Frisby.
"In dit tijdperk van geloofsafval en gevaarlijke tijden, zijn hier wat geloof opbouwende woorden! – De Heilige Geest leidt mij erin om het
geloof op te bouwen en om uw harten en gedachten in de Heer te versterken! – We betreden een fantastisch maar alzo een verschrikkelijk
tijdperk. Een snel en gevaarlijk tijdperk dat door vrees en wereldwijde nood gedomineerd zal worden!'' – ''Het lijkt erop dat iedereen in onze
grote steden haast heeft en heen en weer snelt! – ''Onze samenleving creëert druk en spanning; dit is zelfs onder de jonge mensen enorm
het geval, hetgeen tevoren nooit zo erg was geweest!'' – ''Vanwege zoveel angst en wantrouwen zal de aarde uiteindelijk verenigd worden
om de angst voor verwoesting af te wenden! – Deze planeet betreedt het tijdperk van crises en onrust; het begin van geen terugkeer naar zoals
het eens was! – Zij verenigen zich, maar het is een verkeerde soort verbintenis! – Het is niet in de Heere Jezus, daarom zullen ze dus falen, en
daarom zullen ze hem volgens Zijn voorwaarden moeten ontmoeten!'' (Openb. 19:14-21)
"Terwijl de wereld vol is van onrust, verwarring en in verbijstering zijnde over de toekomst, geeft God Zijn kinderen een 'echte formule' toen
Hij zei, Weest standvastig en onbeweeglijk. – Met zekerheid zegt Hij, Weest niet bevreesd, geloof alleenlijk! (Mark 5:36) – Vrees niet, want Ik
ben met u! – Zijt niet verbaasd, want Ik ben de Heere, uw God!'' (Jes. 41:10) – "Terwijl de wereld heen en weer schudt, zijn de beloften in de
Schriften tot vertroosting voor al degenen die op Hem vertrouwen! – God geeft ons een prachtige verzekeringspolis! – We weten dat er geen
maatschappij is die tegen angst en vrees verzekert! – Maar in het contract van de 91ste Psalm, verzekert Hij Zijn kinderen van deze
bescherming!'' – Vers 5. . . ''Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, noch voor den pijl, die des daags vliegt!'' – Vers 15. . . ''Hij zal u in vele
soorten van moeilijkheden antwoorden!'' – Vers 11. . . ''Zijn engelen zullen in al uw wegen over u waken!'' – Vers 13. . . ''Geen enkele soort
van demonische machten zullen u verslaan!'' – Vers 7. . . "Hoewel er door ziektes en plagen duizenden zullen vallen, zal Hij u daarvan vrij
houden!'' – Vers 2. . . ''En voor degenen die op de Heere vertrouwen, zal Hij een werkelijke schuilplaats en sterkte zijn!'' – Vers 1. . . "Want
degene die in geloof en lofprijs in Jezus verblijft, zal vertrouwelijk onder de schaduw van de Almachtige vernachten!'' – '' Wat een
geweldige polis, wat een rustige woorden voor de ziel! – En geen enkele soort polis kan u een lang leven garanderen, maar Jezus wel!'' (Vers 16).
. . ''Dan zegt het, Ik zal hem Mijn heil doen zien, en dit gaat tot in de eeuwige zaligheid – (het voor eeuwig leven)!''
"God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een hulp in benauwdheden!'' (Ps. 46:2) David ondersteunde Gods
beloftes! … ''Ja, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij!'' (Ps. 23:4) – Merk op, het zegt,
David wandelde, hij rende niet! – Hij wandelde rustig in de tegenwoordigheid van God! – Hij had geen vrees voor enige kwade macht! – De
schaduw des doods maakte hem niet bevreesd! – In vers 2 zei David, ''Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren!'' ''Dat betekent dat God
hem vrede en rust in zijn ziel gaf! – Omdat hij in Gods beloftes geloofde, en die werkten voor hem!'' – ''En die werken min of meer voor u; en Hij
zal u aan stille wateren rust geven, en Hij zal u vanuit de schaduw des doods vertroosten, brengende vrede en veiligheid! – Er is geen God gelijk
aan onze God; gezegend is de Heer Jezus! – Want onze roem is in Hem!'' "Bij het eindigen van het tijdperk belooft Hij ons kracht in plaats
van zwakte als we ons tezamen in de liefde, gebed, eenheid en geloof verenigen!"(einde citaat)
Deze maand gaan we twee speciale geschriften uitbrengen genaamd "Gods schepping – De Mens, Een Levende Ziel" en "Gods Geestelijke
Wind." Ook hebben we een DVD genaamd "Understanding Faith." – Wat een geweldige tijd om in dit tijdperk te zijn om het uiteindelijke werk
van God vervuld te zien worden! En ik weet dat al diegenen die ijverig hebben geholpen veel voldoening krijgen door te weten dat deze
boodschap alle delen van de wereld aan het bereiken is. Jezus sprak over de grote zegen die de uitverkorenen door het publiceren van het totale
woord van God zouden hebben. Moge Jezus al degenen die aan deze bediening deel hebben genomen leiden, beschermen en zegenen.
Uw Broeder in Christus
Gerald Frisby
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