
HET POLITIEKE GEHEIMENIS VAN 1968 — WAAROM? — Omdat God ons 
aantoont dat er ongelofelijke en verbazingwekkende veranderingen zullen plaats-
vinden! Hij staat de dramatische en plotselinge veranderingen voor een reden toe! 
Er zal iets ongebruikelijks en anders in de Amerikaanse politiek plaatsvinden. Een 
dynamische verandering komt tot stand en zal een ieder treffen! De natie staat op 
de drempel van een nieuwe en laatste era van tijd. Vanuit de duisternis en frustratie 
zal een nieuwe ster (persoon) aan de horizon opkomen! Iemand van eenheid en een 
goede intentie, maar het zal in “andere handen” verkeerd gebruikt worden. (God zal 
dit als een teken zenden dat het einde nabij is). Er zal een grote ontsteltenis in de 
politieke wereld plaatsvinden! “De Heere toont ons iets nieuws (de Republikeinen 
Rol #11) Als ik u nog meer zou vertellen, dan zouden sommigen mij misschien niet 
eerder schrijven dan tot na de verkiezingen. (Kijk binnenkort uit naar een nieuwe 
leider) Let op de cruciale nominerende conventie, aanstaande augustus. Met uit-
eindelijk het “hoogtepunt” in de verkiezingen van november! Vlak voor ons liggen 
grote gebeurtenissen verbonden met geweld, arbeid en burgerlijke ongehoorzaam-
heid (rellen). (ZO SPREEKT DE HEERE — WANT IK ZAL EEN LUIDE WAAR-
SCHUWING VOORTZENDEN! WANT DIT IS HET UUR DAT IK GEKOZEN 
HEB OM GEHOORD TE WORDEN. En zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn, 
zo is de Heere rondom Zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid! 

WERELDWIJD MOORDAANSLAGEN — Mij is getoond dat deze meer en meer 
zullen toenemen. Mensen zoals Fidel Castro zouden beter rustig aan kunnen doen! 
Ik voel dat de Heere verscheidene mensen hun laatste kans geeft om zich te be-
keren. Omstreeks juli zal er een grote verandering komen met betrekking tot de 
VIETNAM OORLOG. De troepen zouden niet eerder dan tot na april naar huis 
terugkeren, zoals ik op rol #16 schreef. Direct na het drukken van deze rol zei 
President Johnson dat hij zou deëscaleren (wat een eventueel terugtrekking van 
de troepen betekent) ORAL ROBERTS EN HET LOT VAN DE ORU UNIVER-
SITEIT — Newsweek Magazine vermeldde dat Oral zich bij de Methodistenkerk 
had aangesloten. Welke kant zal dit opgaan? Maar natuurlijk, recht in lijn met de 
(dwaze maagden klasse). Sommige organisaties zullen een soortgelijk pad volgen. 
Het zijn de dwaze maagden die door de grote verdrukking heen zullen gaan. “Maar 
de uitverkorenen zijn eerst opgenomen Openb. 16:15, Matth. 24:37-44, Openb. 
7:14 en Openb. 13:7. Tenslotte is de kans groot dat de ORU Universiteit volkomen 
in het Wereld Kerk Systeem zal opgaan. Misschien zal het werk van Oral inhouden, 
dat hij de dwaze maagden ervan zal weerhouden het merkteken van het beest aan 
te nemen, wanneer deze plotseling zal verschijnen! Hiermee in vergelijking is het 
mijn werk om de “Uitverkoren Bruid” er van te weerhouden om er met de dwaze 
maagden in te gaan! ZO SPREEKT DE HEERE. KOM UIT VAN HAAR MEN-
SEN, VOOR DE LAATSTE KEER. HEB GEEN DEEL AAN HAAR ZONDEN! 
(Babylon — Openb. 18:1-4). Ik voorzie definitief een grote hoeveelheid valse ker-
ken die door de staatsgerechtshoven zullen gaan spreken en zullen zeggen dat zij 
het echte lichaam van Christus zijn, en dat alle kerken buiten hun systeem ketters 
en fanatiekelingen zijn. En dat dezen een vijand van de staat en zijn religie zijn. Ik 
zie dat deze raad de overheid zal dwingen om hen die niet met hun instemmen voor 
de rechter te brengen en hun dood te eisen. (Vlak hiervoor zal de Bruid worden 
opgenomen) en de dwaze maagden zijn overgeleverd aan de genade van het beest 
nummer 666 — (Maar God zal er velen beschermen) Er zal een plaats en tijd gaan 
komen, wanneer Oral niet meer verder zal kunnen gaan (tenzij hij zijn Verlossing 
en Kracht verliest) Er is een punt op komst waar een keus gemaakt moet worden! 
Dit is niet slechts als louter kritiek geschreven, maar de hand van God zal hem 
zeker moeten leiden. Hij beweegt zich in een richting waar engelen zich vrezen 
te wagen! En werkt wonderen in het zicht van het Beeld (Het Verenigde Wereldse 
Protestantse Systeem van de VS) “Tot het Beest” (Rooms Katholiek) — Openb. 
17:3 (Maar niet alle genezing (begiftigde) bedieningen als de mijne, zullen daar 
binnen gaan). Ik weet waarom Oral zich geleid voelde om zich bij de Methodisten 
aan te sluiten, tot een getuige voor hen, dus laat hem dat zijn. ZIE, ZEGT DE AL-
MACHTIGE, ABRAHAM EEN TYPE VAN MIJN UITVERKORENEN, GING 
SODOM NIET BINNEN. MAAR LOT, EEN TYPE VAN DE VERDRUKKING 
HEILIGEN DEED DAT WEL. Gen. 13:11-12, Gen. 18:22. Zie! Abraham wist dat 
Lot zich in de verkeerde richting bewoog, hij bad ernstig voor hem, en zie Ik bracht 
hem eruit! Ja, de mensen die de rollen geloven zullen er niet in gaan. “Ik zal grotere 
werken onder hen werken!” Nu ziet u mijn werk door het schrijven van de rollen. 
Ik ben net als Elia dat was, toen hij de weduwe voedde (de uitverkoren gemeente) 
de olie en het meel! (Een type van het Woord en de Heilige Geest) I Kon. 17:14-16. 
Net als Elia dat was toen hij de opname in een Wagen van vuur typeerde! II Kon. 
2:11 (Want de Leeuw heeft gebruld, en het klonk als een grote donderslag), en Ik, 
de Heere, HEB HET GESPROKEN, ZELFS VANAF HET BEGIN. EN NU ZULT 
U DE WARE UITVERKOREN WIJNSTOK VAN DE VALSE WIJNSTOK WEG-
GETROKKEN ZIEN WORDEN. AMEN! WANT IK HEB EEN LAMP VOOR 
MIJN GEZALFDEN BESTEMD. De wijzen zullen de grote roeping in mijn Leven 
en Bediening zien. Het is tot de gekozen Heiligen, de Ware Wijnstok van God! 

De Heere trekt de uitverkorenen tot Zijn Geest en geeft hen LEVEN en de HEMEL! 
De SATAN bevordert de wereld tot in zijn systeem, en geeft hen de dood en hel! 
KAÏN EN ABEL — Representeren twee type geesten — Gen. 4:3-5. Zij waren een 
type van twee toekomstige kerken, de ware en de valse. Een profetisch type van, 
waar Gods “Uitverkorenen” vandaan zouden komen, en waar de “anti-christelijke 
beest geest” vandaan zou komen. Deze geesten waren ervoor bestemd om door de 
eeuwen heen tot het einde toe tegen elkaar de strijd voort te zetten. Kaïn represen-
teerde (een rebellerende natuur, maar toch een slimme religieuze geest van de valse 
kerk!) Abel gaf zijn hart aan God en gehoorzaamde de Heere door een bloedoffer te 
brengen, hetwelk de Verlossing typeerde. Kaïn bracht een offerande op zijn kerke-
lijke altaar, maar God verwierp het omdat het de vrucht van de grond was dat God 
vervloekt had! De Heere onderscheidde het verschil in hun geest met betrekking 
tot gehoorzaamheid en verwierp Kaïn! Het religieuze zaad (Kaïn) van vandaag de 
dag probeert alles te doen wat het Christelijke zaad doet. Maar het Kaïn zaad zal 
het bloedoffer van (Jezus) niet accepteren. Het zaad van Kaïn is (anti-christelijk) en 
zal terecht komen onder de heerschappij van de Verenigde Wereld Kerk Regering. 
Deze valse christus geest zal een religieuze moordenaar als Kaïn blijken te zijn. En 
zal het merkteken van Kaïn-666 hebben. Gen. 4:15, Openb. 13:18. De Abel type 
geest is het Uitverkoren zaad van Woord en Kracht en zal onder controle van Jezus 
zijn, en in de opname terecht komen! Ook zal de Wereldkerk net als Kaïn dat tegen 
Abel deed, tegen het Christelijke zaad in opstand komen. Kaïn was naar het beeld 
van het slang beest voortgebracht. (bedrog, haat en sluwheid) Gen. 3:1 en Openb. 
13:11-14. De strijd is tussen twee geesten, de ene is de anti-christ, de andere is van 
de Heere Jezus Christus. Terwijl Ik gebied dit geschreven te worden, zegt de Heere, 
roept de Kaïn geest van de wereld allen in een groot lichaam tezamen, om in het 
fundament van kerk en staat te eindigen! En al degenen wiens namen niet opgete-
kend zijn in mijn boek des levens zullen geloven dat zij aan het hoofd staan van het 
koninkrijk van God aardse heerschappij. Maar het zal het koninkrijk van de satan 
en zijn heerschappij zijn! 

DE ENGELEN — DE DOCHTERS DER MENSEN EN DE ZONEN VAN GOD 
— “Het geheimenis” — Gen. 6:2 en 4. Vlak voor de zondvloed vond er een op-
merkelijk gebeurtenis plaats. In het centrum van een Goddeloze beschaving vol-
trok zich een opmerkelijk en verbazingwekkend tafereel. (Een profetisch type van 
datgene wat verbonden is met de gebeurtenissen van de eindtijd) De zonen Gods 
zagen dat de dochters der mensen schoon waren en gingen tot hen. Voortbrengende 
mannen van naam, en daarna waren er reuzen in het land. Een aantal zeer goede 
autoriteiten beweren nu dat gevallen engelen bij de schone dochters der mensen in-
gingen en zich met hen vermengden! (affaires) en aan goddeloze kinderen geboorte 
gaven! (Ik ben er niet mee eens.) zij gebruikten dit Schriftgedeelte Judas 1:6-7. 
Zij noemen een gelijksoortig iets ten opzichte van dit geval, toen de mensen vlak 
voor de vernietiging van Sodom, van Lot verlangden om hen de twee engelen te 
geven die hij in zijn huis had ontvangen. “Zodat hun ze mochten bekennen” Gen. 
19:4-5, Judas 1:7 De commentatoren zeggen dat de mensen seksuele perversiteit 
in gedachten hadden. Ik voel dat zij zo goddeloos waren geworden, dat ze niet bij 
machte waren om engelen van mensen te onderscheiden. “Maar wat er daadwerke-
lijk in Gen. 6:2 plaatsvond” Ja, ZEGT DE HEERE, DIT IS WAT ER GEBEURDE 
— Mijn geestelijke zonen, welke van het zaad van Adam waren, gingen in tot de 
dochters van het zaad van Kaïn, dat Ik vervloekt had, en ook hun religieuze afgode-
rij! En Adams zonen (zaad) “begeerden vreemd vlees”. En daarna begon de aarde 
met geweld gevuld te worden! Ik heb iedereen vernietigd, behalve de rechtvaardige 
Noach en zijn familie, die hen hebben gewaarschuwd! ZIE ZEGT DE HEERE, 
AAN HET EINDE ZULLEN VELEN VAN MIJN GEESTELIJKE ZONEN TOT 
DE DOCHTERS DER MENSEN (VALSE RELIGIE) EN WERELD VERMEN-
GING INGAAN. Openb. 2:20 en Openb. 17. Op dit moment gaan de Protestantse 
zonen in tot de wereld oecumenische dochter (kerk) hoer Openb. 17:5, en de aarde 
wordt met geweld gevuld, en mijn dienstknecht is geroepen om hen voor dit kwaad 
te waarschuwen! Maar zoals in de dagen van Noach, zo zal het in de dagen van de 
komst van de zoon des mensen zijn. (Feit is dat de hoofdoorzaak van de vloed was 
dat de goddelijke lijn van Adam zich met de lijn van Kaïn gecompromitteerd en 
vermengd heeft (alle valse religies) en niet langer een getuigenis bezat. De dwazen 
traden tot de rangen van de goddelozen toe, en de gehele aarde was verdorven voor 
het aangezicht van God! Ja, zegt de Heere, en bij het binnengaan van de verdruk-
king, zal de dag komen, dat de goddelozen in vele kerken met elkander in wellustige 
orgieën zullen nederliggen, en zullen zeggen dat Ik, de Heere, het heb toegestaan, 
en zullen zeggen, heeft de Heere niet gezegd, hebt elkander lief! Ik zeg u, ze zijn 
blind en de satan heeft hen misleid! Deze schriftgedeelten zullen zich herhalen, zegt 
de Heere. II Petrus 2:12 (Redelozen) Ex. 32:6 en 25.
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