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Dierbare Oogst Partner,

Het zand van de tijd raakt op. We zijn in een Nieuwe Jaar, 2012. Een veel geanticipeerde datum. Terugkijkend op 2011 hebben er een aantal
van de slechtste weersomstandigheden en aardbevingen van extreme karakter plaatsgevonden. Een in het bijzonder was 11 maart 2011; de
grote Japanse aardbeving welke de nucleaire installatie in Japan zwaar beschadigde waardoor het in dat gebied begon te lekken. Alsof de
tsunami niet erg genoeg was, waardoor duizenden mensen werden gedood. Sinds het einde van 2004 zijn er vier grote aardbevingen
geweest die de planeet deden schudden – Indonesië, Haïti, Chili en Japan. Elke keer deed het de as van de aarde schudden. – Laten
we een kijkje nemen naar het weer van de Verenigde Staten. Er werden bijna in elke staat enkele van de ergste overstromingen, tornado's en
weer catastrofes gezien. Er zijn sinds 1970 geen soortgelijke extreme omstandigheden vastgelegd. Er waren gedurende vier dagen in april
343 tornado's, de grootste uitbraak dat vastgelegd is, waaronder 199 in een dag. Ook werden er door de gehele Verenigde Staten vele
aardbevingen en trillingen vastgelegd.
Laten we nu eens een kijkje nemen naar deze belangrijke cyclussen die we in de verleden brieven hebben besproken. In November 2008
begon er een nieuwe 17 jarige cyclus, ten tijde van de presidentsverkiezingen. Er kwam een nieuwe en andere president op. Sinds die tijd
hebben we vele wereldwijde grote gebeurtenissen zien plaatsvinden. De volgende nieuwe cyclus was 11 maart 2011, het begin van een
nieuwe 7 jarige cyclus. Dat brengt ons bij 3 februari 2012, een nieuwe 14 jarige cyclus begint. Sinds het begin van de 17 jarige cyclus
zijn er op een wereldwijde basis veel chaos met rellen geweest en dat vooral in het Midden-Oosten, een zeer belangrijk gebied, veranderende
van leiders en dictators, wat de deuren opent voor een mogelijk vredesakkoord. Dit alles is het gevolg van een wereldwijde financiële crises.
We naderen een apocalyps dat op een wereldwijde basis nog nooit eerder gezien is. Elke natie is in een catastrofale schuldenlast
probleem gevangen en er lijkt geen uitweg te zijn. Om u alleen maar een idee te geven hoe ernstig dit is, praten we over meer dan $700
biljoen in derivaten, op basis van een wereldeconomie van rond de $60 biljoen. De totale wereldwijde activa is ongeveer $150 biljoen.
Vergelijk dat met een schuld van meer dan $200 biljoen wereldwijd. De enorme grootte van de derivatenmarkt is het meest gevaarlijke
gedeelte van deze vergelijkingen. Deze derivaten zijn gebaseerd op een verzekering of schuldbekentenis (IOU). Laatst was er een
instorting van een belangrijke handelspartner. MF Global was een wereldwijd trefpunt voor grondstoffen en derivaten. Dit wordt
beschouwd als een van de meest kritische en gevaarlijke gebeurtenissen. Er is geen veilige plaats. Wie kunt u vertrouwen? Dat zou onder
meer de banken en effectenmakelaars omvatten. – Europa wordt met een van de meest moeilijke tijden en enorme schulden geconfronteerd.
Ik zie dit als een tijd voor de Europese Unie waar in de nabije toekomst de tien gemeenschappelijke markt landen zullen komen. Dit
moet gebeuren om de bijbelse profetieën die zijn uitgesproken tot stand te brengen. Een nieuwe wereldleider zal komen, schijnbaar met de
antwoorden op de complexe problemen waar de mensen van de aarde mee geconfronteerd worden.
Men kan zien dat al deze cyclussen die begonnen zijn op de spoedige wederkomst van Christus wijzen. – Als u de 17 jaar cyclus
vanaf 2008 optelt en de 7 jarige cyclus vanaf 2011, als u daar nog een 7 jarige cyclus dat in 2018 begint optelt en als u vanaf 2012 een
nieuwe 14 jarige cyclus begint, zullen al deze drie cyclussen ergens midden 2025 tot een einde komen. (Indien de eerste 7 jarige cyclus al de
gebeurtenissen met betrekking tot het systeem van de anti-Christ niet brengt, zal hij zeker in de tweede 7 jarige cyclus komen.) Veel
financiële schrijvers verwachten een wereldwijde financiële ineenstorting hetwelk een nieuw systeem en een nieuwe valuta zal brengen.
Deze gebeurtenis zal ergens in deze cyclussen plaatsvinden. Ik noteer twee belangrijke datums om in de toekomst op te letten: 23 augustus
2013 evenals de meeste belangrijke datum 23 april 2014. We zullen op een later tijdstip ingaan op hetgeen deze datums betekenen. Men zou
te allen tijde gereed moeten zijn, de terugkomst van de Heer verwachtende. Al de beschreven datums zullen een impact hebben op de
wereld zoals wij die kennen. Onrust en angst bedekken de aarde, maar de Heer zegt ons in Jes. 44:8: "Verschrikt niet, en vreest
niet." – Jes. 46:10 gaat verder door te zeggen dat "Hij heeft het einde van den beginne aan verkondigt." We komen aan op een tijd
dat Hij zich voorgenomen heeft! (Pred. 3:1 en vers 11) Dit is ons uur van de oogst. Laten we in deze korte tijd dat nog overgebleven is al
het gene doen wat we maar kunnen.
Deze maand geef ik een Speciaal schrijven uit genaamd "De Profetische Klok Tikt." Ook een geweldige DVD genaamd "Mysterious
Lights." (Zie het aanbod hieronder.) – We vertrouwen erop dat we het jaar kunnen beginnen met meer van deze essentiële boodschap te
publiceren. God zal al degenen die geholpen hebben voorspoed geven en helpen. Moge Zijn wijsheid en Zijn grootste zegeningen het hele
Nieuwe Jaar door met u zijn.

Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“The True Listen”
“The Guiding Light”
“The Seed of Faith”
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Een nieuwe DVD uitgave: “Mysterious Lights”
Ook beschikbaar: “A Dynamic God in Creation”
(€20.00 donatie per stuk)
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