
Dierbare Oogst Partner,
Kruisende tekenen! 14 maart 2012, een groot teken in de hemelen. Venus zal op ongeveer 2 graden een conjunctie met Jupiter hebben. Sinds  

ongeveer 3 v. Chr., de tijd van de geboorte van de Heere Jezus, heeft geen dergelijke gebeurtenis plaatsgevonden. Zou dit een teken van Zijn 
spoedige terugkeer kunnen zijn? Hier volgen een paar additionele gebeurtenissen. – In 2012 hebben we alreeds een grote zonnevlam gezien;  
een van de vele komende. De 11 jarige zonnecyclus begint zijn hoogtepunt te bereiken. Dat brengt ons naar 2013, 2014 tot in 2015. Deze cycli  
zijn van grote invloed op het weer van de aarde, droogten, overstromingen, koudheid en warmte evenals atmosferische storingen. Lukas 21:11, 
"En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentiën; er zullen ook schrikkelijke dingen, 
en grote tekenen van den hemel geschieden. "Ze verwachten dat de elektronica eveneens getroffen zou kunnen worden. En nu een korte citaat 
uit een van Broeder Frisby's boeken: "Wanneer de zon haar tekenen weergeeft en de sterren en planeten verstoord en rusteloos worden 
(bewegen), dicht bij elkaar komen (conjuncties), zullen er donkere dagen komen (verkorting van tijd)." (Lucas 21:25) – Laten we eens 
kijken wat een paar financiële krantenkoppen zeggen. "Angst – Is Dit Het Einde Van De Weg", "Terugtrekking Van Hulp Voor Het Financieel 
Systeem", "De Centrale Bank Globale Aanval Om Alle Papieren Valuta's Te Vernietigen" Een andere kop, "$8,000 Voor Goud, $500 Voor 
Zilver En Hyperinflatie", "De Geld Tappen Staan Wijd Open", "Dit Is Financiële Armageddon – Vele Malen Erger Dan De Lehman Brothers",  
"De Ineenstorting Van Het Systeem – Oproer,  Oorlog En Meer "Al deze krantenkoppen komen van welbekende legendarische financiële 
economen. Het is de tijd om er aandacht aan te besteden! – Laten we nu eens zien waarom al deze moeilijkheden op ons afkomen. Sommigen 
van jullie hebben dit mogelijk al kunnen lezen, maar dit past er precies bij. En nu een belangrijke citaat van Neal Frisby. 

In dit speciaal schrijven zullen we met betrekking tot onze wereld; in het bijzonder de VS, naar de stand van zaken kijken. – ''Het moment 
van de waarheid breekt aan, de aarde in al haar volheid, valsheid en ongerechtigheid zal voor God moeten komen te staan!'' – De beker 
van ongerechtigheid vloeit over; vervolging, orgieën, geweld en krankzinnigheid vermenigvuldigen zich dagelijks. (Gen. 6:11) – De 
heilige wachters hebben rekening gehouden met Dan. 4:13-14. Terwijl de Heere Zelf boven het rond der aarde zit, (Jes. 40:22) aanschouwende 
de ruimtevaartprogramma's van de mensen, welke op en neer gaan! – ''Hij ziet dat de mensheid voor de belofte van Zijn oordelen rijp is. –  
Naaktheid, losbandigheid, idolen van hoererijen bevinden zich door alle naties heen! De afvalligheid is erger dan omstreeks de zondvloed en 
Sodom! – De vuren van Zijn gramschap zullen spoedig als  pijlen van Zijn toorn gezonden worden en een uit  de hand gelopen planeet  
ontwrichten! – Gen. Hfdst. 19 staat weer opnieuw voor Hem!'' – ''Hij spreekt tot Abrahams zaad (Zijn uitverkorenen) aan de deur van de 
tent!'' ''Spoedig zullen zij vanuit de hemelen achterom kijken, waar eveneens Sodom er voor Abraham als een brandende oven uitzag;  
het  zal  eruit  zien  als  10.000 vulkanen die  in  al  hun kracht  uitbarsten  (atoomoorlog,  etc.)  terwijl  de  bewoners  in  alle  richtingen 
wegvluchten, om zichzelf voor Zijn toorn te verbergen!'' (Jes. 2:19)

''Wanneer de wolken van Zijn oordeel verdwenen zijn zal deze generatie snel tot in het Millennium overgaan!''  – ''Nu is het de tijd om  
zorgvuldig en waakzaam te zijn. Want menigten staan op het punt om op te gaan en zodoende op de aarde vermist te worden!'' (De opname) –  
De steden van de aarde zullen gelijk als een damp in de nacht voorbij gaan. Eens prachtig, zelfs structureel gebouwd, voorbij hetgeen we nu  
hebben, zal als een verloren wildernis in een verbrande woestijn zijn! (Joel 2:3) – ''Gods kinderen verenigen zich in het opname geloof!'' 
Gedurende deze grote afvalligheid verschijnt ook de late regen! (Joel 2:23-25) – ''Ja, de wereld heeft het moment van de waarheid bereikt! 
– Ziet toe, of kom in deze generatie om het leven!'' 

Op een bepaald moment in de toekomst zal de wereld waaronder de VS gelijk een politie staat worden! – De wortels kunnen alreeds gezien 
worden, maar het is door glamour en entertainment bedekt. – De wereld kan het niet zien aankomen, maar toch is het vlak onder ons.'' (Openb.  
3:10, 17) ''Dit land zal op een dag op een gelijke wijze bestuurd worden als het in de dagen van Adolf Hitler, voordat het ten einde kwam, het  
geval was! Wanneer u eenmaal met de wereld machten meedoet zult u vanwege de zonden van de mensen net als hun worden, en zij willen niet  
naar God luisteren!''  ''Als de rechtvaardige regeert is er vrijheid; als kwade mensen heersen, dan is er slavernij!'' – Neem voordat het  
tijdperk eindigt  beter nu de  vrijheid in  Jezus!  Binnenkort  zal  de  vrijheid  van het  Lam als  een  draak zijn,  terwijl  dit  volgende  
Schriftgedeelte zal plaatsvinden! Als onze natie en naties gelijk zullen zijn aan (Openb. 13:11-17)  ''Ik weet dat de Heilige Geest over mij 
bewoog om aangaande deze dingen, omdat de tijd kort is, krachtiger te zijn!'' 

Aanhaling: ''Wat een generatie om in te leven. U kunt de Bijbel in de ene hand en de krant in de andere hand nemen, en daadwerkelijk de  
gebeurtenissen elke dag voor onze eigen ogen in vervulling zien gaan!'' –  ''De gebeurtenissen rondom de wereld verkondigen als nooit 
tevoren de Geschriften en Bijbelse profetieën! – Binnenkort zal de nieuws media bekendmaken dat er ineens menigten van de aarde vermist 
worden! En zij zullen allerlei soorten theorieën en excuses bedenken, maar velen die door de verdrukking zullen gaan, zullen weten wat er  
gebeurd is en vluchten!'' (Openb. Hfdst. 12) 

''Het lijkt erop dat de pot in het Midden Oosten door blijft koken, de Europeanen spelen in op een wereldmarkt, Rusland bied in haar  
revolutionaire veranderingen ook voor een plek in dit verenigd systeem! – De natuur ontketent in volle kracht de laatste dag tekenen door 
middel van overstromingen, hongersnoden, bevingen, winden, pestilentie en etc.'' (Math. 24:7) ''WE ZIEN OOK GROTE TEKENEN VAN 
DE HEMELEN! WE WETEN DAT JEZUS TERUGKEER SPOEDIG IS!'' Einde citaat.

Deze maand geef ik een speciaal boek vrij genaamd "The Crossing Signs." – Een boek van profetie en het begrijpen van de eindtijd en 
kennis van de hemelen. Ook een DVD genaamd "Prophetic Sequence." (Zie het aanbod hieronder.) – Zoals men zien kan is Februari een 
kortere maand. De tijd dringt! We moeten al het gene wat we kunnen doen. Uw hulp zal deze maand zeker belangrijk zijn. Ik weet dat er een  
grote zegen in petto is voor degenen die Jezus heeft gekozen om te helpen in deze bediening. Als we samen bidden zal Jezus ons door al het  
gene wat er voor ons ligt heen helpen. Moge Zijn voortdurende wijsheid met u zijn. 

                                        
Uw Broeder in Christus,

Gerald Frisby
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