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Dierbare Oogst Partner,

Door de gebeurtenissen die in de financiële markten plaatsvinden hebben veel landen een financiële strijd om de komende chaos het hoofd te bieden.  
De donkere schaduwen kruipen werkelijk over de hele wereld heen. De financiële condities zijn niet in staat deze wereldwijde schuld te boven te 
komen. Er zal geen uitweg zijn. Het is nu zo groot dat het alle naties heeft opgeslokt.  –  Een belangrijke gebeurtenis in het weer toont nu een 
ernstige toestand van droogte in het Westen. Een weerbericht dat ik onlangs las projecteerde de extreme kou die nu plaatsvindt evenals het warmer weer 
in Alaska en het vertoonde voor de komende jaren meer droogte voor het Westen en Midwesten. De droogte is zo extreem dat de Hoover Dam-Lake 
Mead (waterreservoir) op een van zijn laagste niveaus staat sinds het gebouwd is en het voorziet een groot deel van het Westen van water. – Laten we  
met broeder Neal Frisby 's projecties eens een blik op de toekomst werpen.

PROFETISCHE KENNIS – "De Schriften vermanen ons om aandachtig te luisteren naar hetgeen God te zeggen heeft over de toekomst en hoe Hij ons 
in de latere dagen zal onderrichten! Spr. 8:1, 'Roept de wijsheid niet, en verheft niet de verstandigheid haar stem?' – Vers 4, ' Tot u, o mannen! roep Ik,  
en Mijn stem is tot de mensenkinderen.' – vs 33-35, 'Hoort de tucht, en wordt wijs, en verwerpt die niet. Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, 
dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren. Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van  
den Heere.' – Laat ons nu zien met welke problemen en omstandigheden deze wereld in de toekomst geconfronteerd zal worden! – Want de Heilige 
Geest zal ons komende dingen laten zien en ons voorbereiden op de vlucht tot de hemelse armen, de opname van de Heere Jezus!" – "De problemen 
waar de mensheid mee geconfronteerd zal worden zijn zijn eigen uitvindingen, dwaasheid en misleiding!"

HET TIJDPERK VAN MISLEIDING – "Het zal een veelheid van vormen aannemen, maar we zullen een paar manieren noteren hoe dit zal  
verschijnen! – Het zal met kracht der dwaling, leugenachtige tekenen en wonderen die niet Schriftuurlijk zijn satans man voorafgaan . . . vergelijkbaar  
met  hoe Mozes werd uitgedaagd!"  – "Hekserij,  tovenarij  en het  occulte  zullen in alle  richtingen floreren,  en het  ware wonderbaarlijke van God 
minachten! Nieuwe horror en fantasie films brengen terreur, door middel van speciale effecten zal het op de geest van de jeugd zijn tol eisen!" – "De  
vorst der duisternis zal gebruikmaken van de elektronica, computers en nieuwe wetenschappelijke uitvindingen om de gedachten van de mensen te  
controleren, totdat de 'uiteindelijke bedrieger' op het toneel komt! – Een echte verbazingwekkende tovenaar!  Zijn aanwezigheid zal hen in valse 
aanbidding bedwelmen! – De beelden van de onderwereld fascineren en betoveren hun visies en meningen met subtiele gevoelens, sensualiteit van  
satans onderwereld! – Zijn toverdrankjes en geesten beheersen de mensheid! – De vrouwen in deze tijd zullen niet eerder zo een kwade vloek hebben 
gevoeld! – De mannen zullen eveneens een nieuwe lease van goddeloosheid ontvangen! De jeugd van de naties is nu door het gebruik van verdovende 
middelen zo goed als overmand! De toekomst hiervan is niet erg troostend en wat we nu zien werpt donkere schaduwen vooruit!" –  "Een toverdrankje  
van waanzin staat te wachten op degenen die Christus hebben afgewezen! – Jezus neemt Zijn uitverkorenen op want het zal gedurende die tijd in de  
nabije toekomst geen plaats om in te leven zijn!"

DE TOEKOMST IS OP ONS – "Het verhaal van Jozef in Egypte laat zien wat de toekomst binnenkort zal brengen! Zoals vele delen van de wereld 
alreeds in honger zijn; binnenkort zal een wereld voedseltekort aanvangen!" – Jozef voorspelde de Farao de komst van 7 zware jaren van droogte en  
hongersnood!" (Gen. 41:30) – Alles kwam snel in de handen van Jozef en de Farao terecht . . . grond, eigendommen en etc. inclusief alle voedsel! (vs.  
56) – En al het geld" – Gen 47:14-18. "Uiteindelijk was al hetgeen ze nog te bieden hadden hun lichamen als slaven! – In vs 19 waren ze bereid om  
Farao's dienstknechten te worden! – Ze waren eigenlijk tot het punt van gemarkeerde slaven gekomen! – Maar Jozef en Farao deden wat goed was en  
deelden met hen!" (vs. 23-26) – "Nu zullen er aan het eind van het tijdperk twee soorten personages opkomen, een kwade Farao (de anti-Christ) en een  
kwade soort Jozef (een valse profeet) en we zien dat er een economische crisis zal komen, en het geld zal falen; ook een hongersnood en een wereld  
voedseltekort! – Wederom zullen de mensen van het merkteken van de anti-Christ slaven worden!"  (Openb. 13:13-15) – "Het zal zich herhalen net 
als in de dagen van Jozef, behalve dat er dan geen goede Jozef in de buurt zal zijn! – En na de Opname van de gemeente zal het voedseltekort ernstig  
worden, want er is gedurende de laatste 42 maanden geheel geen regen!" (Openb. 11:3-6)! – "Op dit moment kwellen, verschrikken en vernietigen 
de zwarte en vale paard de aarde!" (Openb. 6:5-8) – Tijdens de dagen van Jozef had hij de controle over zowel de heidenen als de Joden!" (Genesis 
hfdst. 47) "En aan het eind van het tijdperk zal de hele wereld door de beheersing van de elektronica en computers als een wereldwijde eenheid familie  
beheerst worden!" (Openb. hfdst. 13) – Openb. 11:9-11, "onthullen de moderne satelliet televisie en elektronische apparaten van vandaag de dag! Of hoe  
anders zouden alle mensen van de wereld in een keer deze gebeurtenissen hebben kunnen zien die deze verzen beschrijven!" "Door de voorspellingen 
uit het verleden en door de voorzeggingen van wat komen gaat zien we in de laatste dagen een beheerste samenleving! Een wereld met een ander 
type  krediet  en  een  ander  type  geldelijke koopkracht!  De mens  zal  een  elektronisch  systeem gebruiken  om over  alle  handel,  bankzaken en  het  
bedrijfsleven  de  controle  te  hebben!  Plus  dat  er  nieuwe satellieten  op  hun plaats  worden  gezet  die  letterlijk  de  hele  aarde  kunnen zien  en  alle  
bewegingen kunnen bijhouden! Zodoende bereiden de naties zich snel voor op de nieuwe mondiale samenleving die onmenselijke, goddeloos, duivels 
en kortstondig zal zijn!" – "Laat ons waken en bidden, en omhoog zien want Jezus zal binnenkort verschijnen!" Einde aanhaling! 

Deze maand heb ik een speciaal boek genaamd "Predictions – Joel’s Forecast." De geprofeteerde voorspellingen vinden waarlijk allemaal rondom 
ons plaats. Niemand kan zeggen geen tijd gehad te hebben om zich voor te bereiden op de komende chaos die tot de Grote Verdrukking en Armageddon 
leidt. Wat een prachtig boek! Ook geef ik een DVD uit genaamd "The Truth and the light." – Het is nu gemakkelijk te zien dat alle steun die Jezus achter  
deze boodschap heeft gezet een van de grootste zegeningen meedraagt. Al degenen die meehelpen ontvangen Gods wijsheid. Moge Jezus u voorspoed  
geven en uw zegeningen vermeerderen. 

Uw Broeder in Christus, 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie Een Nieuwe DVD uitgave: “The Truth and the Light”                               
“The Magnetic Revelator – Lord Jesus””                                                 Ook beschikbaar: “Space Age Faith”                               
“Commotion”                                              ($20.00 donatie per stuk)        
“On Time – Set Time”                                                                                     Postbus 71
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