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Dierbare Oogst Partner,
Sinds de tijd van Abraham, heeft God vele beloften aan Zijn volk gedaan. Hij heeft Zich aan al die beloftes gehouden, van Abraham
tot Izak tot Jakob, evenals Jozef. Een tijd van veel benauwdheden, vergelijkbaar met die in onze tijd aan het ontstaan is. Toen zond God
Mozes om zijn volk te bevrijden. (Ps. 105:37) Hij is er altijd met de juiste dienaar geweest om een tijdig en belangrijke boodschap over te
brengen. Broeder Neal Frisby's rol boodschap was werkelijk precies op tijd. Er is nooit zo'n uur geweest, waarin al Gods beloften zo
veel zullen betekenen. Hij zal u buitengewoon en overvloediglijk doen. (Lees Ef. 3:20) – Deze maand heb ik opnieuw een aantal
verleden notities die Broeder Frisby mij naliet. Het vormt echt een beeld van het uur waarin wij leven. Aan het eind van deze brief zal ik u
over een nieuwe Speciale Brief vertellen. En nu Broeder Neal Frisby.
"Nooit eerder in de geschiedenis van de wereld hebben we zulke verrassende en wonderlijke profetische gebeurtenissen aanschouwd!
Er zijn nog grotere geologische omwentelingen op komst. Er komen enorme veranderingen in de maatschappij. De afvalligheid en
immorele condities zijn voorbij bevattingsvermogen. Een vloed van verschillende gebeurtenissen heeft er in de naties plaatsgevonden,
crises, tragedies, enzovoort. Dit is slechts het begin want er zal binnenkort nog veel meer gebeuren." – "Alzo ook gij, wanneer gij deze
dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het nabij, voor de deur is!" (Mark. 13:29) Mark 13:34-37, vers 34 openbaart, "Jezus was als
een mens die een reis maakte en zijn dienstknechten macht en elk zijn werk gaf, toen werden ze bevolen om te waken!" – "Zo waakt dan
want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in den
morgenstond! Opdat hij niet onvoorziens kome, en u slapende vinde. En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen: Waakt." – Matt. 24:44 zegt:
"Wees gereed, Hij zal komen in een uur, dat gij het niet verwacht!" Wij betreden nu dit vitaal en waakzaam uur! Een verkorting van de
tijd!
I Pet. 4:7, "En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden!" – Het is het tijdperk waarin we alert moeten
zijn, want we leven in gevaarlijke en zware tijden. "We zien de laatste profetieën tot vervulling komen, en zoals het zegt zijn alle dingen
nabij. En de ware mensen van God zullen zeker beproefd en getest worden, en er zal vervolging opkomen! Maar ze zullen
ongetwijfeld zegevieren!" Paulus werd met veel moeilijkere omstandigheden geconfronteerd dan die er vandaag de dag voor ons bestaan!
Hij werd geslagen, verworpen, leed schipbreuk, was verlaten door vrienden en werd aan elke kant met de dood geconfronteerd, enz. – "En
toch had hij een geheim, hij zou geen nederlaag accepteren! En hij onthulde dit in zijn woorden om ons daarmee te helpen! "Zijn formule
was, zei hij, om altijd blij te zijn. (II Kor. 6:10.) – Dankende te allen altijd! (Ef. 5:20) – Biddende te allen tijd, en altijd overvloedig
zijnde in het werk des Heeren! (I Kor. 15:58) "En Hij zei, Altijd goeden moed te hebben!" (II Kor. 5:6) – Paulus zei dat hij altijd
probeerde om vergenoegd te zijn in de Heere, ongeacht de omstandigheden. Hij wist dat Jezus in elke test een manier zou vinden om hem
te helpen! "Want hij zei, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede!" (Rom. 8:28) Zo zien wij dat, de Heere
hoe dan ook altijd klaar staat om u te zegenen en te begeleiden!
"Jezus regisseert elke dag, elke maand en elk jaar, die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil!" (Ef. 1:11) – Jes. 44:7, "En
wie zal, gelijk als Ik, roepen en het verkondigen, en het ordentelijk voor Mij stellen, sedert dat Ik een eeuwig volk gesteld heb? en laat ze
de toekomstige dingen, en die komen zullen, hun verkondigen!" – "Al hetgeen Hij met betrekking tot Israël verklaard heeft zal
geschieden, en al hetgeen Hij met betrekking tot de Heidense uitverkorenen verklaard heeft zal plaatsvinden! – Degenen die
schrijven worden door goddelijke voorzienigheid geleid! Verklarende ons het begin 'tot het eind van het tijdperk. Zijn wolk en vuurkolom
zullen ons troosten!"
Isa. 44:8, "Verschrikt niet, en vreest niet; heb Ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gijlieden zijt Mijn
getuigen: is er ook een God behalve Mij? Ja, er is geen God, Ik ken er geen!" (Lees Jesaja 9:5.) – "De Schriften zeggen dat het
Woord des Heeren niet ledig zal wederkeren, Hij zal de resterende oogst binnenbrengen! Er breken over de hele wereld gebeurtenissen uit.
De tekenen tonen ons dat de tijd kort is! Als u in goede moed op de Heere wacht zal Hij uw hart versterken! Hij zal u niet begeven
noch verlaten, maar u behoeden en zegenen!" – In Johannes 14:2-3 openbaart Jezus dat de woningen bereid zijn, en zegt; Ik zal
terugkomen en u tot Mij nemen! "Dit zal absoluut plaatsvinden!" En aan het eind van het tijdperk belooft Hij voor ons kracht in
plaats van zwakte als we ons tezamen in de liefde, gebed, eenheid en geloof verenigen! – Ef. 6:10, "Voorts, mijn broeders, wordt
krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht! "Einde citaat.
Deze maand heb ik een nieuwe, krachtige en tijdige Speciaal Schrijven genaamd "Prophecy Marches On." Bijna alles in dit speciaal
schrijven is uitgekomen hetgeen ons steeds dichter tot het einde van de tijd brengt. Het oordeel zal zeker op alle volken neerkomen. Het
zal de antichrist en de valse profeet brengen, evenals een controlerende merkteken of nummer. Dit is een belangrijk en speciaal bericht! Ik
ben ook een DVD aan het vrijgeven genaamd "The Youth" die geheel op dit speciaal schrijven aansluit. – Er zal een speciale zegen zijn op
al degenen die deze belangrijke en prachtige boodschap helpen te publiceren. Mogen de grootste zegeningen van de Heer met u zijn.
Uw Broeder in Christus,
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