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REVOLUTIE—U.S.A. ― Oproer, bloedvergieting en rebellerende teenagers
zullen de natie door een verandering dat nog “Nooit eerder gezien is” heen
katapulteren. (Religieus, sociaal, civiel) De natie zal geboorte geven aan een
nieuwe regeringsvorm. Het zal door geweld overgenomen worden. Het zal
uiteindelijk veranderen in een sociale type van religieuze geest zoals Babylon.
Verscheidene topambtenaren zullen de natie verraden doormiddel van een
overeenkomst betreffende de buitenlandse aangelegenheden en de sociale
problemen en rijkdom. Het zal er uitzien als een oplossing, maar ik zag dat
het de mensen onder een duivels plan brengt van een spoedig opkomende
overheersing. De Heere toonde mij dat de Gekleurde mensen hierdoor bedrogen zullen worden en uiteindelijk iets heel anders zullen krijgen dan wat
ze gevraagd hebben. In het begin zullen ze hun helpen. Maar uiteindelijk zal
de enige soort van vrijheid dat ze zullen krijgen door een merkteken zijn om
te kopen, werken of verkopen. Jezus zei me dat de kerkelijke systemen en de
regering uiteindelijk alle Macht zullen verkrijgen. Dit heb ik vooruitgezien en
het zal niet falen. Dit is niet geschreven tegen de uitverkoren Gekleurde Christenen van God. Want God zal zijn kinderen ter zijde staan. Binnenkort zullen
deze Rollen de meest waardevolle bezitting zijn die u hebt. Herinner u dat
de Bijbel binnenkort door de mensen veranderd of weggenomen zal worden,
maar deze Rollen niet. De wijzen zullen verstaan wat God door mij heen aan
het doen is. Ik bedoel niet dat de Rollen de plaats van de Bijbel zullen gaan
innemen. Maar er zal een hongersnood komen ten opzichte van het Woord
van God. De Bijbel zal veranderd worden of erg schaars zijn gedurende de
nadering van en in de grote verdrukking. De Rollen zullen een grote hulp zijn
gedurende de donkere dagen die voor ons liggen. Niets zou boven het Woord
van God gesteld moeten worden!

IN RUSLAND ― Het zal binnenkort door een reiniging of revolutie heengaan.
Waarschijnlijk zou het een verandering kunnen veroorzaken in het regiem of
de leider die een wereldhandel tussen West Europa, Engeland en de Verenigde Staten zal bevorderen. Later zullen er Russische satellieten met atoomkoppen boven de USA verschijnen. Doormiddel van een Vietnam compromis zal
het getemperd worden. (Sommige van deze zijn tweevoudige profetieën en
zullen een grotere betekenis verkrijgen in de 70’er jaren).

1967 TOT EN MET 72, EN JAREN VAN DE TOEKOMST VOORZIEN
― Angstaanjagende uitvindingen brengen een korte vrede. Belangrijkste Wereldleiders zullen veranderen. China, Rusland en verscheidene belangrijke
mannen in Amerika. Bijna elke belangrijke Macht zal veranderen! (1968 tot
en met 72 jaren van zware tijden) (Dit betekent “niet” noodzakelijk een totale
wereldvrede gedurende deze periode)
EEN FINANCIELE HOOGCONJUNCTUUR ― Hoewel er wat inflatie zal komen,
zag ik een financiële hoogconjunctuur in het Westelijk Halfrond. De handel
zal bloeien en aan de andere kant ontzagwekkende taferelen en angstige tijden. De mensen zullen geconfronteerd worden met een financiële crisis ten
opzichte van het goud, maar uit de formatie van de westelijke wereld tenopzichte van de bouw en het geld een hoogconjunctuur en dat onbetwist in de
geschiedenis. Door listige manoeuvres zullen de Joden, de Katholieken en de
Protestanten hun rijkdommen samenvoegen. De Gemeenschappelijke Markt
zal bloeien, financiële rijkdommen creëren en uiteindelijk zal het zo groot
worden, zodat ze zullen denken dat een bepaald persoon God is, en dat hij ze
tot in het duizendjarig rijk gebracht heeft, maar hij zal hen aan de rand van de
hel brengen. (Een wereldkerk gevormd) en een wereldbank opgericht, maar
vele naties zullen nog altijd door armoede en honger gekweld worden.

DE GROOTSTE FOUT VAN DE USA ― Vanwege de inflatie en schuldenlast —
De bezittingen van de regering der Verenigde Staten zullen zich met de bezittingen van de Katholieken en de Joden samen beginnen te voegen, hetwelk als
een oplossing lijkt ten opzichte van de economie, maar een grote rol speelt
ten opzichte van het samengaan van kerk en staat. Het zal als een valstrik tot
hen komen. De bonden zullen zich verenigen, en de industrieën zullen zich
verenigen om biljoenen in de economie proberen te pompen. Het zal plaatsvinden, let op de Rollen.
GEESTELIJKE STOORNISSEN ― Als gevolg van speelfilmdrama´s, de wereldcondities, verdovende middelen en het verwerpen van Gods kracht zal er een
golf demonen van de satan tevoorschijn komen, want hij weet dat zijn tijd
kort is. De mensen zullen afschuwelijke wezens en geesten te zien krijgen. De
kinderen door nieuwe geestelijke ziekten gekweld worden, er zal een schrikaanjagende razernij over de wereld komen. De enige kans die een persoon
zal hebben is om (bij Gods gezalfde dienstknechten te blijven!) Het lezen van
deze rollen zal verlichting en bescherming tegen geestelijke zenuwstoornissen geven. Mijn gebedsdoekjes zullen ook een banier oprichten. De kerken die
de zalving van Wonderen verwerpen zullen ontvangen wat was aangehaald.
Herinner u (blijf aan God´s zijde!) ongeacht wat de kerk zegt.
MENSEN VAN GOD WEGGENOMEN ― Ja, zoals Mozes uit de weg werd genomen, en dat vlak voordat hij het beloofde land binnenging (een typebeeld van
de Hemel) God toonde mij dat verscheidene mensen alzo weg zullen gaan.
Herinner u dat Jozua hen tot in het Beloofde Land leidde. (Namen achtergehouden om de Bediening te beschermen)

De Heere staat op het punt om binnenkort een nieuw en opzienbarend ding
te gaan doen. Alleen degenen van de Uitverkorenen zullen van Zijn plannen
weten. De dwazen zullen niks weten. Een grote profeet zal ten tijde van het
middernachtelijke uur donderen (spreken)!

FANTASTISCHE UITVINDINGEN ― DE SODOMIETEN — Het was moeilijk
voor mij het laatste gedeelte hiervan op te schrijven. De Heere zei me dat de
predikers het hier niet meer tegen zouden uitroepen, maar er in mee zouden
gaan! Dit is niet geschreven om onbetamelijk te zijn, maar tot een teken. De
Heere zei me dat Hij de mens niet langer zou beteugelen, maar dat het nu
als voor de zondvloed zou zijn. De superkennis verdubbeld zich nu. Fantastische uitvindingen, haast gelijk aan bovennatuurlijke methoden, als toverij,
een drukknoppen wereld over 3 jaren. In de vroege 70’er jaren een geweldige vooruitgang in de ruimtevaart. Een zwaartekracht controle machine
uitgevonden. De mens zal in ruimteplatformen leven. God zal Zijn (bovennatuurlijke) Gaven ook inzetten! De wonderen van God zullen zo ongelooflijk worden, zodat de eerdere mensen die gezonden werden er versteld van
zouden staan. God zal nu in een fantastisch tempo bewegen, verzamelende
de uitverkoren Bruid. Terwijl de dwazen in de Wonderen van de Wereldse
Uitvindingen verstrikt zijn. Binnenkort zou God via satelliet TV met bewijs
Zijn tekenen (in een avond) aan de hele wereld kunnen tonen! Nieuwe automotoren zullen de huidige verouderen. Door radar bestuurde, bubbel top
auto’s ten tijde van de komst van Christus (De vorm van een regendruppel) —
vliegtuigen zonder vleugels (raketten). Van L.A. naar New York in 60 minuten.
Het verven van het lichaam (een bepaalde mode)! binnenkort zoniet (zonder
kleding) uitgedost. Zonnestralen zullen energie produceren, om door licht te
kunnen reizen. Lichtstralen voor het koken. Telefoons met een afbeelding of
beeld (De ontdekking van verschillende soorten lichtstralen). Verschillende
soorten kosmisch licht ter behulp van het genezen van vele ziektes, en de medicijnen zullen als bovennatuurlijke zijnde lijken om vele ziekten te genezen
die voorheen niet genezen konden worden. Alleen met gevolg dat er nieuwe
ziekten zullen verschijnen om hen te verbijsteren. De mens zal de ontdekking
doen om met atoom-raketten te reizen en lichtstralen gebruiken.
Nieuwe dimensies in kleuren en TV. Een nieuw gebruik van supersonische
golven, en de ontdekking van nieuwe elementen. Een deel hier van werd
mij jaren geleden getoond. Een deel gaat nu in vervulling. (Dit beginnen ze
te doen en niets zal hen weerhouden. Kom, laat ons nederdalen deze dagen,
want anders zal er geen vlees behouden worden!) Al deze fantastische uitvindingen veroorzaken vrije tijd. Dit brengt ijdelheid en onzedelijke gedachten
teweeg, een zachte degeneratie. De zonde zal ongelooflijke zijn. Het zal de
verschijning van de Sodomieten brengen. In het onderwijs zal homoseksualiteit onderwezen en gestimuleerd worden. Homoseksuelen zullen de teruggevallen kerken teisteren. Ze zullen zich enorm uitstrekken en dat zelfs
tot de Pinksterkerk organisaties. Al deze dingen heb ik gezien en nog meer.
Mannen zullen met mannen trouwen. Vrouwen zullen met vrouwen trouwen! in ongekende aantallen. Tieners (naakt!) zullen wild op onze stranden
rondrennen, de zomernacht feesten met drank, sex en drugs als orde van de
dag! Onbeschrijfelijk. Ze zullen groepsgewijs naar elkander staren, terwijl ze
hun orgieën bedrijven. Ten behoeve van blasfemie en (immorele kicks!) en
stimulatie! Hun belangrijkste doel in het leven zal zijn om te genieten van
onuitsprekelijke losbandigheden, perverse sex, het verkennen van nieuwe
manieren ten opzichte van zinnelijk genot, sadistisch tot in het stadium van
waanzin. De muziek zal tot een hypnotisch trance-achtige type veranderen,
sex bewegingen, een meeslepende toon, met wellustige klank, grenzend aan
waanzin en aanbidding). De Sodomieten van aller tijden zullen verschijnen!

De goede zeden zullen totaal instorten. Abortus zal wereldwijd gelegaliseerd
worden. Het donkere ras zal het witte zaad van doktoren kopen en via inseminatie kinderen krijgen. De blanken kunnen Joods of donker zaad kopen
en ze opvoeden! Een (vloek zal volgen voor hun overspel) De mensen zullen
tot de sodom kerken toetreden, om meer te kunnen doen dan toen ze in de
wereld waren. (Luister heen aandachtig) Er zal een religieuze geest over de
natie komen! Maar het zal een persoon toestaan om alles te doen wat ze maar
verlangen. Het kerkelijke systeem zal voor geld de zonde legaliseren. U zult
nog nooit zoiets walgelijks gezien hebben! (Want God zal hen opgeven! Binnenkort zullen ze in een hongersnood en niet te bedwingen epidemische ziekten terecht komen. En een invasie van miljarden vernietigende kevers, insecten en sprinkhanen die niet eerder voor de mensen bekend waren. Er zullen
atoomverschrikkingen komen. Nu veranderen de weersomstandigheden tot
verwoestende proporties. Het handschrift is aan de wand! Ze zijn gewogen
op de weegschaal en te licht bevonden. (Alle deze profetieën waren maanden,
soms zelfs jaren geleden geschreven — Sommige komen alreeds uit!)
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