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Dierbare Oogst Partner,
We bevinden ons in een snel bewegende periode van tijd. Er vinden zoveel gebeurtenissen plaats dat men het nauwelijks kan bijhouden op een
maatstaf die nog nooit eerder is vastgelegd! Maar schijnbaar is de wereld in een diepe slaap en kent het uur der oordeel niet die werkelijk is
begonnen. En Jezus sprak waarom in Luk. 21 : 34. Ook zeide Hij in vers 35, ''Want gelijk een strik zal het over den gansen aardbodem komen.'' En in
vers 36 openbaart Hij hoe de uitverkorenen hieraan zullen ontsnappen. Weest waakzaam en blijf op uw hoede want Jezus komt spoedig! In mijn
laatste brieven hebben we de gebeurtenissen die in de hemelen plaats vinden beschreven. Zij geven waarschuwingen over het sluitende tijdperk, en
de grote gebeurtenissen die zullen plaatsvinden; bijna ongelofelijke liggen er voor ons. De zon en de maan geven vele waarschuwingen
doormiddel van verduisteringen in ons tijdperk. Zij stellen alzo het begin en einde van de Grote Verdrukking en de komende oordelen.
(Math. 24:29 - Jes. 13:10 - Openb. 6:12-13) Zij dienen als een signaal van onheilspellende dingen die komende zijn. Het brengt de dingen
zeker tot een hoogtepunt. Maar nu wil ik graag verder met een aanhaling van Neal Frisby die een wonderbare brief van grote waarde is voor de
uitverkorenen.
''Wat een tijdperk om in te leven, wat een aanzienlijke generatie! Het is die ene waar Jezus ons van vertelde om wacht te houden voor Zijn spoedige
terugkeer! Profetische gebeurtenissen breken wereldwijd door! De aarde is beetje bij beetje en stukje bij stukje aan het openbreken! De tektonische
platen onder de aarde bewegen, en vurige platen onder de zee verbreden! Dit alles is een waarschuwing, God probeert ons te vertellen dat het
spoedig de tijd is om van deze planeet te vertrekken! - En wij zullen dat, via de opname! Aardbevingen zijn een teken voor de mensen om zich te
bekeren, dat het tijdperk aan het eindigen is en Jezus wederkomst nabij is! Plus is de betekenis van bevingen, het eigenlijk prediken dat de Grote Dag
van de Heere dichtbij is! - Zij zijn een teken! - De laatste kans voor de mens om berouw te hebben! Dit alles leidt tot de machtigste aardbeving van
de wereld waarbij de steden van de naties zullen vallen. (Openb. 16:19) - ''Werkelijk een teken voor de uitverkorenen om zich gereed te
maken!''
''De wereld is elke dag ongerust omdat ze niet weten wat de toekomst in petto heeft, noch hoe te geloven voor de vertroosting van de geest !'' –
''De wereld ziet de verschrikkelijke wapens van de mensen, de tekenen in de hemelen en aarde, meer misdaadgolven, moordenaars, oorlogen en
bevingen! En voorspeld een boodschap van vrees, angst en verbijstering voor de massa! - Het is een definitief teken dat de schaduw van het einde
over het tijdperk is!'' (Luk. 21:25) ''Maar voor het volk van God betekent het vreugde omdat verlossing en de opname nabij is!''
Doet er niet toe met wat voor soort problemen de uitverkorenen geconfronteerd worden, of hoe gevaarlijk de toekomst lijkt, God staat definitief
met hen meer dan ooit eerder daarvoor! Hier zijn Schriftgedeeltes over bemoediging. ''Want God heeft ons niet gegeven een geest der
vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid!'' ( 2 Tim. 1 : 7 ) - Het begin van uw wonder is in u !'' (Luk. 17:21) ''Geloof in
uzelf, kracht zal vrijgegeven worden!'' - ''Zeg, Gods overvloed en vrede is in mij, en vrees zal verdwijnen! - De sleutel is, een absoluut
vastberaden geloof in de juiste manier van denken!'' - ''Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij !'' (Spreuken. 23:7-Engelse vertaling) - Joh. 14:27,
''Jezus zei positief dat Zijn vrede geheel met u is! - U hart worde niet ontroerd, en zij niet bevreesd!'' – ''Een absoluut gebod! – Ontzet u niet maar heb
goede moed!'' (Joz. 1:9) - ''Vertrouw op den Heere met uw gehele hart (Spreuken. 3:5) het openbaart ook, laat menselijk redeneren u niet
frustreren.'' - Ps. 46 : 1, '' God is ons een toevlucht en sterkte, Hij is krachtelijk bevonden een hulp in benauwdheden. - En volgens profetie zal daar
enige crises zijn, schokken, en onheilspellende gebeurtenissen, stormen en de natuur zal grillig zijn. Maar de Heere zal Zijn volk steunen totdat zij
veilig met Hem thuis zullen zijn!''
''Overeenkomstig de bewijskrachtige tekenen en de vele profetische vervullingen, weten we, dat we deze Schriftgedeeltes in onze tijd vervuld
zullen moeten zien,'' - 1 Thess. 4 : 16 - 17, '' Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods
nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te
zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.''
''De Bijbel zegt, werp daarom uw vertrouwen niet weg. En we kunnen zien, hoe belangrijk ons geloof is aangaande de beloftes van de Heere! Want
met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid!'' (Rom. 10:9-10) ''Hoe groot is de hoop der Christenen
boven alle andere valse religies welke helemaal niet kunnen verlossen! Maar de Christen heeft het ware bewijs; Gods Woord !'' - ''Wat is dit een zielopwekkende tijd; laat ons bidden voor redding en oogst van vele zielen ! - Een boodschap zoals deze kan niet in waarde uitgedrukt worden
maar allen zouden hun uiterste best moeten doen om deze bediening te helpen om zo snel mogelijk te werken om zielen binnen te
brengen en te getuigen aan zo velen als Hij bepaald, dat het tijdperk aan het eindigen is!'' ( Einde aanhaling. )
Enkel ter herinnering dat we nu drie wonderbare Speciaal Schrijven Boeken hebben uitgebracht, Deel Een, Deel Twee en Deel Drie. – Deze maand
geef ik twee Speciale Schrijven uit, ''Geloof en Bemoediging'' en ''Wie ook maar wil laat hem ontvangen'' evenals een dynamische DVD genaamd
''The Impact'' Broeder Frisby's partners zijn waarlijk wonderbaarlijk geweest in het helpen uitgeven van deze beslist noodzakelijke boodschap.
Degenen die de boodschap vrijmoedig ontvangen zijn werkelijk dankbaar. Moge de Heere elke persoon rijkelijk zegenen en voorspoedigen in hun
beslissingen in de komende dagen.
Uw Broeder in Christus
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