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Dit komend jaar 2016 zal de trend van extreme gebeurtenissen met meer geweld en vernietiging zich voortzetten, met name aangaande  
het  weer,  aardbevingen,  vulkanen en opnieuw droogte of een voortzetting daarvan. Volgende maand zal ik de cycli  onderzoeken en  
vertellen waar we waren en naartoe gaan. Ook is er een dreigende financiële ramp onderweg. En nu een zeer profetische brief uit broeder  
Neal Frisby's bibliotheek.

DE VS IN PROFETIE – "In feite zal de hele wereld een vergelijkbaar patroon volgen. Laten we een kijkje nemen naar de laatste
stadia van profetie betreffende Amerika. (De USA) Zelfs wetenschappers verkondiging dat het einde nabij is! Zal de beschaving instorten?  
Het bewijs en de feitelijke tekenen onthullen dat dit ruim binnen aannemelijke grenzen is!  Naast letterlijk een groot aantal andere 
tekenen,  voorspelt  immoraliteit  alleen  al  dat  het  einde  snel  komt!  De  politiek,  religie  en  het  geweld  zijn  een
openlijke  vertoning  dat  de  tijd  kort  is.  Technologie  en  zonde  zullen  hun  wedloop  voortzetten.  Het  zal  een  piek  bereiken. 
Ongelooflijke uitvindingen en een nieuw soort plezier zal de massa's onder controle hebben. Er zal een nieuw type technologie ontdekt  
worden. Het tijdperk dat we kennen zal volledig tot in een ander tijdperk overgaan!"

PROFETIE - De Laatste Stadia – "Religie en Immoraliteit (Openb. Hfdst. 3). Na een financiële crises zal dit gebeuren, de voorspoed 
keert terug." vs. 17,  "Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt  
ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt." – Dit kan op twee manieren begrepen worden! geestelijk blind, maar daarnaast 
ook een mengsel van kledingdracht zoals de schriften dat voorspellen, verschillende lengtes en enz., de stijlen zullen net vóórdat het  
tijdperk eindigt doorzichtig en bijna naakt zijn. We kunnen er alreeds wat van zien door reclame voor (vrijetijdsbesteding) vakanties naar 
de ruimte! De Bijbel zegt dat ze een ruimte platform (een nest) tussen de sterren zullen bouwen! Maar God zal hun Toren van Babel  
interrumperen!  Het  ultieme  in  echte  super  wetenschap  zal  tijdens  het  Millennium plaatsvinden  (na  de  Opname  en  Armageddon).

HET UITEINDELIJKE BEELD – De wereld regering en religie – "Overeenkomstig het nieuws worden de profetische Schriften tot 
de letter vervuld. Hier is slechts één profetie. Julius en Augustus verkondigden dat ze een Verenigde Staten van Europa zouden bouwen!  
En ze deden het door diverse landen in één Wereldrijk samen te voegen. En deze individuele staten werden in overeenstemming met een 
federaal Super-hoofd gebonden! Inderdaad, hoe vreemd zijn Bijbelse profetieën! – Openbaring 13:11-15 toont dat de VS een beeld tot het  
Romeinse Rijk maakte door hun verschillende staten onder één federaal hoofd samen te binden! Nu onthult Opb. 13:1 dat de heropleving  
van het "Romeinse Rijk" in volle kracht terugkeert! Deze keer zal het door de grote hoer geleid worden, Babylon!" (Opb. 17:1-5) En de  
VS zal deze trend zelf volgen (Opb. 3:15-16) – vers 17, en de Verenigde Staten zullen gelijk aan het geheimenis Babylon de hoer spelen! –  
De zonden van het tijdperk uit de nabije toekomst zijn niet te beschrijven! Zo'n ongelooflijke mix van religie en wereldwijde afvalligheid.  
– Er zullen drastische veranderingen komen bij de pinkstermensen en fundamentele christenen in de manier van doen en hoe ze zich met  
dit satanisch systeem zullen vermengen! –  "Er is werkelijk heel goed een subtiele valstrik gezet! "Door de komende type zonden te  
beschrijven zouden de harten van de ware gelovigen bijna tot stilstand komen, zo'n ongelooflijke losbandigheid. Dat is de reden waarom 
Paulus hem de mens der zonde noemde die uit dit alles aan de top komt; en zal de "Reus" hoofd van de naties zijn, buigend en eerbetoon 
gevend aan Lucifer gekozen bedrieger. De bevolking zal zijn teken van trouw dragen! De laatste fasen van de Verenigde Staten zullen 
uiteindelijk  erger  worden  dan  het  oude  Rome  aangaande  zonden,  idolen  en  etc.  Zulke  glamoureuze,  oogverblindende  en 
schitterende steden. Ingenieuze uitvindingen en ontwerpen, maar vanuit de ruimte komt vuur. Veel delen van de naties zullen tot de grond 
afgebrand  worden!  In  feite  staat  de  wereld  in  een  vernietigende  brand  wanneer  Jezus  tussenbeide  komt  anders  zou  geen  vlees
behouden worden! "De opname heeft dan al plaatsgevonden. Plagen en honger zullen de aarde in hun greep hebben. Ten slotte zal de
as  van  de  aarde  draaien  en  wiebelen.  Met  niet  te  beschrijven  vernietigingen aan  land  en  zee!  De hemelse  schepen van de  Heer
zullen gezien worden, zelfs zoals Ezechiël ze zag in Ez. Hfdst. 1  – Jes. 66:15 beschreef deze wervelende schepen van vuur die de aarde 
helemaal zullen verbazen als ze dit fantastische aanblik van de hemel zullen aanschouwen! Zij zullen weten dat de grote opperbevelhebber  
Jezus, op aarde is!" Einde citaat. – Toen deze tekst werd geschreven hebben we de condities van de wereld niet beter kunnen omschrijven. 

Deze  maand  ga  ik  een  boek  uitgeven  genaamd  "Image  Unto  Babylon" en  ook  een  DVD,  "The  True  God."  –  We
willen de Heere beproeven met een van de beste giften om het jaar mee van start te gaan. (Lees Maleachi 3:10) De afgelopen maanden  
waren minder, dus denk aan ons. Jezus zal u zegenen en voorspoed geven. 

 
Uw Broeder in Christus, 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie             Een Nieuwe DVD uitgave: “The True God”                               
“Path of the Lord”                       Ook beschikbaar: “Creation Declares the Creator”                               
“Parables of Knowledge”               ($20.00 donatie per stuk)        
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