
DE RUIMTE SATELLIET EN HET RAKET VLIEGTUIG ‒ Lees Jes. 31:5 
― Zoals Vogels vliegen Openb. 18:8 ― Dit is atomaire Vernietiging, vanuit 
een raketjet of ruimtesatelliet die atomaire bommen laat vallen. Bestudeer het 
Schriftgedeelte nauwkeurig. Lees “Wie zijn deze, die vliegen als een wolk, en 
als duiven tot haar vensters. (hangars) Jes. 60:8 t/m 10 (Obadja 1:4) Al verhieft 
gij u gelijk de arend, en al steldet gij uw nest (een ruimte platform) tussen de 
sterren. Een raket of schotel ―Lees Ezechiël 1:12, 13, 14.

HET AUTOMOBIEL TEKEN ‒ Een van de meest opmerkelijke visioenen in 
de Bijbel! De beschrijving is zo opzienbarend en geweldig dat niemand het zou 
kunnen missen! Lees Nahum 2:3-4 Let nu op, de Heere vertelt mij  dat  Nahum 
de (laatste auto) zag, niet de eerst gemaakte! Het was doormiddel van een raket, 
turbine, elektriciteit of radar onder controle. De vreemde auto’s die Nahum zag 
waren (als vurige fakkelen; de briljante lichten van de hedendaagse auto!) De 
razende beelden (Het verkeer van moderne Broadways) De een zal tegen de 
ander stoten (Botsen) “Wrakken” ― Zij zullen op fakkelen lijken (de warmte 
uit de motor!) rennen als de bliksem (hoge snelheid) Dit zal in de tijd van Zijn 
komst zo zijn. Uw grootouders hebben deze ultra moderne auto nooit gezien. U 
hebt dat wel! Christus zal tot deze generatie verschijnen!

HET RADIO EN TV TEKEN ‒ Lees Job 38:35 ― Kunt gij de bliksemen 
uitzenden? (Elektrische stroming!) dat zij heengaan en tot u zeggen (Spraak 
- Geluid!) Zie, hier (zijn wij) Met (geluid of foto’s) arriverend! Zie deze con-
nectie Lees Openb. 11 ― De antichrist doodt de twee getuigen (Mozes en Elia) 
Openb. 11:9 En de hele wereld zal hun dode lichamen 3½ dagen zien. De we-
reld aanschouwt de scène via satelliet televisie! (Waarschijnlijk zal de wereld 
vlak voor de opname ook als een getuigenis Gods Woord en Genezingskracht 
doormiddel van satelliet TV kunnen zien. (Er zullen nu veel Valse Voorspellers 
vanuit de hekserij tevoorschijn komen. In 1967 en verderop ― gaan naties 
chaotische en angstige tijde tegemoet)

HET ATOMAIR WATERSTOF TEKEN ‒ Een groot zwaard (een wapen) Lees 
Openb. 6:4 ― Een groot geluid en de vlam eens verterenden vuurs. Jes. 29:6 
― Lees Matth. 24:29. De krachten der hemelen zullen bewogen worden. Let 
op, het woord hemelen is (in het Grieks) Uranos en Uranium is het element 
dat ze in de atoombom gebruiken. Lees Openb. 13:13 (vuur naar beneden doet 
afkomen) Het beest gebruikt dit menselijk inzicht, als wonderen, om hen tot het 
merkteken te misleiden. Echter, zou de anti-christ ook een geestelijk soort vuur 
naar beneden kunnen doen afroepen. Lees II Petrus 3:10-11 Een gedruis en de 
elementen zullen smelten (vlam vatten!) met vurige hitte! Lees Zacharia 14:12 
Joël 1:18-19-20 Atomisch vuur! Joël 2:3.

HET WEER ELEMENT TEKEN ‒ Lees Lucas 21:25 Als de Zeeën en Water-
golven groot geluid geven. Jezus toont me dat de weer tekenen ongelooflijke 
proporties zullen aannemen, terwijl de aardas nu aan het veranderen is. Wij 
zullen tornado’s, mammoetachtige orkanen zien.. Florida zal het ergste binnen-
kort krijgen. 1967 tot 72 record omstandigheden in alle delen van de wereld, 
ongewoon weer in Californië. En grote aardbevingen. Oceaanstromingen zul-
len veranderen. Het klimaat zal op sommige plaatsen tot gewoon het tegen-
overgestelde veranderen. Overstromingen en droogte, waar deze tevoren nooit 
gekend waren. Record tyfoons, sneeuw en regen. Er zullen grote aardbevin-
gen in Rusland, China, Japan en Zuid-Amerika komen (Vlak voordat de Heere 
verschijnt zullen er als een teken grote eilanden voor onze kust tevoorschijn 
komen!) vanuit de zee. Later zal ik met betrekking tot bevingen en de giganti-
sche aardbevingen die in Californië zullen geschieden, in mijn tijdschrift een 
volledig inzicht verschaffen. Op een dag zullen er haaien rondzwemmen over 
de plaats wat bekend stond als Californië, en zich met dode lichamen voeden! 
We zullen onze locatie later verplaatsen.

DE GROTE HONGERSNOOD ‒ Teken Voorzien ― Vanaf 1967 en verder 
― Er zal een ernstige hongersnood in arme landen uitbreken. Er zal in vele 
naties een voedseltekort ontstaan. Dit zal de antichrist langzamerhand naar 
voren brengen. Zijn systeem zal dit gebruiken om aan een groot deel van de 
naties een   teken voor voedsel uit te geven; om zijn religie te aanbidden. Dit 
zal een duivels schema zijn. Ik voel de USA voedsel zal hebben, maar het 
zal tegen de tijd dat de Bruid opgenomen wordt tot de Babylon religie over-
gehaald zijn. En het Westen zal onder een religieuze controle terechtkomen. 
Let op, hongersnood en schaarste helpen het beest om de controle te krijgen; 
over Azië en Oost-Europa. Hoe dan ook zal hij ook gebruik maken van an-
dere schema’s. Hij zal de welvaart van het Westen gebruiken om zijn ideeën 
te promoten. Uiteindelijk zal er tot de Joodse Midden-Oosten Crisis vrede ko-
men. Maar slechts voor een paar jaar, daarna is Armageddon echter ophanden.

(Let op! er zullen meer problemen en oorlogen tot Afrika, Azië en Zuid Ame-
rika komen!)

HET GOG EN MAGOG MYSTERIE ‒ (uit het noorden) Ezech. 38 is mans 
gevecht bij Armageddon, waar het anti-christ systeem breekt en botst (klei) 
Rusland komt los van het (ijzer) de Babylon naties. Dan. 2:42-43 ― waar 
Jezus met de Bruid ingrijpt. Nu is de Gog en Ma-Gog van de 4 hoeken der 
aarde Openb. 20:7-10 na de opname, verdrukking en duizend jaar millennium 
heerschappij. Ik voel dat het overgebleven restant in deze tijd sommigen vanuit 
de volken zijn, die na de atomaire oorlogsvoering overbleven. Lees Zacharia 
14:16 om mij te geloven, daarna is de Satan voor een seizoen losgelaten, en 
komt er bovennatuurlijk vuur uit de hemel en wordt hij in de poel des vuurs 
geworpen waar het beest en de valse profeet zijn!

AMUSEMENT ― HET SODOMIET TEKEN ‒ Dit is strikt als een Bijbels 
teken geschreven en moet niet op een andere wijze opgevat worden. We bid-
den dat u dit zal shockeren en in Gods aanwezigheid zal doen houden. De oude 
“orgieën van Rome en vervolging zullen zich plotseling herhalen. Jezus sprak 
over het teken van vermaak. Lucas 17:28-29 Binnenkort zullen mensen door-
middel van films, shows, boeken en muziek media een perverse lust krijgen, 
die door de zonde en overvloed langzaam groeiende is geweest. Tenslotte zul-
len mensen zo bezeten worden dat ze zullen betalen om seks en perversie voor 
amusement te zien, al een vorm van waanzin hen onder controle zal hebben. 
Ze zullen willen dat dit voor hen gedemonstreerd zal worden, eigenlijk nog 
liever dan dat ze er zelf aan deel nemen. Het moraal zal voor satans wellustige 
en gewetenloze menigte niets betekenen. Openlijke minachting van alles dat 
goed is. (Dit zal tot de laagste vorm van Sadistische geesten leiden, die nu zul-
len verschijnen) en zal het de vraag naar een vreemd soort genot teweegbren-
gen! (Zelfs dat wat tegen de natuur ingaat) God geeft ze op! De (LSD Hippies 
en beatniks zijn het begin en het zullen tot ergere dingen leiden. Boeken met 
foto’s van perversie en werkelijke scenes van lust zullen later net zo makke-
lijk als een krant gekocht worden. Jezus zegt me dat dit geleidelijk aan tot de 
verdrukking zal toenemen, waar obscene waanzin het overneemt, en het uit-
eindelijk leidt tot waar de mensen die gedurende die tijd overgebleven zijn aan 
gruwelijke misdaden onderworpen zullen worden voor het niet gehoorzamen 
van het beest 666. De Heer toont mij het volgende; ze zullen vrouwen en man-
nen die in het woord geloven tot deelname aan perverse handelingen dwingen, 
en andere dingen tot plezier van het publiek, of de demonische sodomieten 
voor het bekijken van pleziertjes. (Verkracht, gedwongen tot obscene daden, 
en vermoord) Dit alles zal op een profane, godslasterlijke afschuwelijke wijze 
gedaan worden. Door gebrek aan gezond verstand is hun voornaamste doel 
marteling en vernedering, (Het zal geschieden!) De Bijbel zegt dat er nooit een 
tijd als deze was geweest. De naties bereiden zich er nu voor. De verdrukking 
scenes zullen te vreselijk zijn om hier te vermelden. Voor sommigen zal het 
een herhaling zijn van wat er de Christenen van het oude Rome overkomen 
was. Als gevolg van het niet gehoorzaam zijn voorzie ik dat een aantal van 
de dwaze maagden van het lauwe Evangelie hiermee geconfronteerd zullen 
worden, omdat zij tegen Gods profeten rebeleerden en niet uit de Dode Syste-
men wilden komen. Voor de opname en bleven in de verdrukking achter. Het 
zal een foltering zijn voor de mensen die achter zijn gebleven, maar vermaak 
voor de verwrongen massa. Mensen zullen als dieren zijn, in onuitsprekelijke 
losbandigheid, (Naaktheid zal nu met de dag populairder worden) omdat de 
satan oppermachtig zal regeren. “Bid, zegt de Heere, dat u waardig bevonden 
mag worden om hieraan te ontsnappen, want het komt! Ik heb het gesproken, 
en geen mens.” (God zal Zijn gekozenen wegnemen) Alleen de Joden en de 
dwaze maagden die Gods Woord niet voor de 100% wilden aanvaarden wor-
den achtergelaten. Zelfs dan zal de genade van de Heere velen verbergen en 
beschermen. (Waakt zeg Ik, opdat Ik u niet slapende vinde!) Tenslotte is het 
extreme beeld hiervan Zacharia 14:2 Herinner dat het in eerste instantie als een 
engel des lichts komt, gelijk God, maar daarna plotseling tot een wild beest 
veranderd wordt.
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