JOEL’S WIJNSTOK IN HET 7E ZEGEL GEEFT IN DE DONDERS GEBOORTE AAN HET ZAAD VAN DE MANNELIJKEN ZOON ― Lees Joel
1:10-13 ― Joel 2:23-25) Dit correspondeert exact met hetgeen er gebeurde na
de opwekking van de Heere aan elk Gemeentetijdperk van het verleden. Er
waren twee wijnstokken, de ware en valse, die ervoor bestemd waren om in
de 7 Gemeentetijdperken en de Zegels tezamen op te groeien (Openb. 1:20 Openb. 6:1) In Matt. 13:30) Jezus zei, laat ze beiden tezamen opwassen tot den
oogst, wanneer Hij aan het einde in het 7e Zegel hetwelk de werking van de
Zeven Donders is, het kaf van de valse wijnstok zou afscheiden! ― Zo spreekt
de Heere! “De ware wijnstok zal in het “rollen van de Donders” afgescheiden
worden!” Dit is wanneer de krachtige Mannelijken Zoon (de uitverkorenen)
geboren is! Zij hebben de bekwaamheid en volheid van Christus! Het is de zon
die alles tot een “Hoofd” steen Bediening brengt (Capstone oogst Mal 4:2) ―
“De Leeuw bediening die in het donkerste uur kan zien zal de mysteries van
God beëindigen! “(Openb. 10:3-4) Deze uitverkoren bediening zal een gecombineerde kracht van macht zijn (Openb. 4:7) De met de Zon bekled vrouw geeft
geboorte aan de Mannelijken Zoon (Openb. 12:5) Deze zullen zich niet organiseren, ― “deze groep is buiten het menselijke systeem geboren” ― Zij zijn
het zaad van de pure wijnstok van God! De boodschapper tot hen wordt de “regenboog profeet” genoemd, de boodschapper van de Donders (Openb. 10:4-7)
Gods Hoeksteen (Capstone) van de ene geest in zeven zalvingen zal hem en de
uitverkorenen in Gods wielen van macht ondersteunen! De laatste boodschapper was tot het 7e Gemeentetijdperk 1947-1965, (maar nu gaat er een profeet
tot het Hoofdsteen volk, de uitverkoren Mannelijken zoon! “Deze laatste boodschap lijkt zo veel op het hemelse dat het hier niet lang zal blijven, maar met de
Mannelijken zoon terug naar de hemel gaat”!! (En gij zult overvloediglijk en
tot verzadiging eten, en prijzen den naam “Jezus” des Heeren, uw Gods! ― Wij
zijn bij de opening van de 7 Donders (Joel 2:23-25) Hij veroorzaakt nu de late
regen! Vers 25 ― Hij zegt Ik zal herstellen zegt de Heere wat in de 7 Gemeentetijdperken verloren was gegaan! “Ik zal ulieden de jaren vergelden, die de
sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; en zal Mijn
groot heir onder u zenden! Zie zegt de levende God, Ik zal u heldere Wolken
geven! ― “want uw zaad zal voorspoed gegeven worden en de wijnstok zal zijn
vrucht geven (de mannelijken zoon) en Ik zal dit volk alle dingen doen bezitten.
(Zach. 8:12 - Zach. 10:1) (Dit is de reden waarom de hemel in stilte was (Openb. 8:1) De

geboorte van de Mannelijken zoon (het zuivere zaad van God) bereidde zich voor om in de
Donders te voorschijn te komen. We staan bij de Hoofdsteen! (De pure uitverkorenen) De valse
wijnstok zal regelrecht tot in het beestsysteem van de Kerken gaan (Openb. 17:5) Ook zal het
systeem van de kever en Kruidworm deze 7e Zegel Donders niet afeten, omdat het te krachtig
is zal het de parasieten weg slaan! Het georganiseerde zaad vermengde en verkoelde elke
opwekking van God, maar ze kunnen dat hier niet mee doen, het is het zuivere Woord voedsel!)

HET BOEK (ROLLEN) VAN DE 7E ENGEL ― “En toen de zeven donderslagen hun stemmen (van profetie) gesproken hadden, stond ik op het punt om het
op te schrijven! (Openb. 10:4) Al de kracht van de machtige Regenboog Engel
in Openb. 10 zal in Openb. 10:7 tot in een profeet getransformeerd worden ―
De Bijbel spreekt over engelen met mensen als boodschappers! Wanneer dit
begint en onthuld is zal er een nieuwe geestelijke dispensatie starten “de late
regen”) ― We zien in (Openb. 5:1) een boek van verzegelde rollen dat van
binnen en buiten beschreven is, met 7 zegels verzegeld zijnde. In (Openb. 6:115) we zien Christus 6 Zegels openen en vervolgens stoppen! ― Het “Woord”
verbonden met het 6e Zegel is “Boekrol (Scroll)” vers 14 ― dan komt Hij later
tot het 7e mysterieuze Zegel en is “Stil” Openb. 8:1 ― Zes Zegels werden er
geopenbaard op de achterzijde van het boek, maar het 7e Zegel is zelf een rol
(een kleine boek) dat “Vanbinnen” beschreven is Openb. 10-2 (Verborgen) Dat
is de reden waarom de hemel stil was, de vuurkollom “Jezus” daalt met het 7e
Zegel boek neer vanuit de hemel en zal in de Donders de boodschap aan de
uitverkorenen geven! “Zo spreekt de levende God!” Daar waar de stille zegel
rechtstreeks aan de uitverkorenen geopenbaard gaat worden! In vers 2 zien
we een kleine boek. Weet je nog dat Paulus zei hoe groten brief (a letter) ik u
geschreven heb. (Gal. 6:11) hij bedoelde niet grote letters in afmeting maar
de volume in een keer! ― Dit boekje betekent nu “Kleine rollen” ― kleine
stukjes “Zegels” die stukje voor stukje gegeven zijn! God zei dat Hij Zijn volk
aan het einde regel op regel en gebod op gebod zal bezoeken! (Jes. 28:10-11)
de laatste boodschap verandert tot in een “klein boekje” (van zegels) Christus
gaf die andere boodschap van de Zegels in een keer, maar het 7e Zegel is stukje
voor stukje gegeven omdat het geleidelijk aan in de Donders is geschreven,
want het gaat krachtig en zeer mysterieus worden! Ook staat er in (Openb.
22:10) verzegel de woorden der profetie dezes boeks Openbaring niet, maar
toch zien we de 7 Donders verzegeld waren, want het was nooit geschreven en
zal aan het einde tot de uitverkorenen geschreven worden. Het moet ontzegeld
worden! Dit klein boekje van bliksem zegels produceert enorme explosie! Johannes de Openbaarder werd de Zoon van de Donder genoemd (Mark. 3:17)
Deze boodschap (zegels) gaat naar de Zonen van de Donder! Gemanifesteerde
Zonen van God ― “de eerste vruchten” ― (De 7e engel is hier met een apostel

(schrijver)! “Zo spreekt de Heere”! Openb. 10:7 zo zullen de geheimenissen
van God vervuld worden. (Ik heb verscheidene jaren aan de rand van de woestijn geschreven. Achter mij bevindt zicht alleen maar woestijn. We zijn aan het
einde! ― Ik ben op weg naar de “Capstone” Gods volgende zet. (de beëindigde
cyclus))
JOZUA EN DE STEEN MET DE ZEVEN OGEN ― (Zach. 3:9) ― Dit betekent één geest in 7 openbaringen, die een profeet leidt. Jezus noemde Petrus
een steen in connectie zijnde met Zijn Gemeente. Het heeft ook betrekking op
Christus toen Hij met de 7 geesten (volheid) kwam. Het betekent hoofd boodschapper! Zeven ogen van openbaring wijsheid! (Openb. 5:6) Dit is bestemd
om aan het einde over de uitverkorenen gemeente (de Hoofdsteen) te komen!
Jozua had dit met hem toen hij de kinderen tot in het Beloofde Land (type van
de hemel) leidde. De Vorst van het heir des Heeren met zijn zwaard waren de
7 ogen van macht met Jozua! Hetzelfde zal met de uitverkorenen zijn. Jozua
stopte de zon en de maan. (Joz. 10:12-14) Dit soort geloof komt alleen voort
door de 7 zalvingen, de steen met 7 ogen. (Luk. 20:17-18) Deze zelfde steen
staat voor het aangezicht van de uitverkorenen, leidende hen tot in de hemel!
Zie, het huis van de Mannelijken zoon is gekomen! Het is die ene geest in 7
zalvingen welke hen opneemt! Ef. 3:5 ―
DE GROTE VOORLOPER ― EEN PROFEET VAN 1947-1965 ― Hij wees
naar de engel van de Donders ― De boodschapper startte toen de “vroege
regen”. Hij was de 7e Gemeente Tijdperk Boodschapper, maar hij was niet de
7e engel apostel van de Donders! (De andere profeet kwam in de geest van Elia
om de mysteries van God te brengen, maar hij beëindigde ze niet.) De 7e engel
in een profeet met de “Vuurkollom” van de Donders is dat Nu aan het doen!
deze late regen profeet heeft de Hemelse regenboog boodschap van (Openb.
10) ― De regenboog heeft betrekking op het “einde” van de “regen” tot de
Heiden Bruid (geen tijd meer) We weten dat het regent als het dondert, nou dat
is waar het met betrekking tot deze laatste boodschapper en de “kleine rollen”
allemaal om gaat! Enoch was de 7e van Adam en werd opgenomen. We hebben
aan het einde een 7e zegel “Capstone Apostel” die de uitverkorenen voor de
opname voorbereidt! De vroege regen profeet heeft het 7e Zegel niet geopenbaard omdat het door de late regen boodschapper geopenbaard zou worden.
“Zie, het oude is voorbijgegaan (de opwekking) ja het uur van de nieuwe wijn
komt voort! Ja, er zal een nieuw volk geboren worden en uit het oude voortkomen! Het zwaard (woord) van de Heer heeft het gesproken! ― Als de leeuw van
de Donders brult, haasten de schapen zich tot elkander in de geest! (Amos 3:8)
Openb. 10:4 is een van de belangrijkste verzen in de Bijbel, maar het geheim
ervan bevindt zich niet in de Bijbel! Er zijn 66 Boeken in het Bijbel, ook zijn
er 66 hoofdstukken in Jesaja, en in (Jes. 19:19) is de plaats waar de Piramide
wordt gevonden. Alzo waar het verzegelde boek wordt gevonden! (Jes. 29:11)
u zou kunnen zeggen dat hetgeen Hij binnenkort door Zijn Bruid heen doet
het laatste boek van Handelingen is! (Capstone!) De laatste profeet zal een
wandelende Vuurkolom (7 zalvingen) zijn. De brandende braambos verschijnt
tot hem net als tot Mozes, die het eerste gebod schreef, de ander zal het laatste
gebod opschrijven! ― Hier volgt wat Jezus mij toont ― Aan de top van de
Grote Piramide mist er een stukje (de Hoofdsteen) Dan wordt er in Openb. 8:1
een stukje tijd in de hemel gemist! Er werd in de tijd van Jozua een stukje tijd
gemist (Joz. 10:12-13) en hij was degene die hen binnen leidde! En nu mist
er een ongeschreven stukje in de 7 Donders! (Openb. 10:4) Al deze missende
stukjes worden nu in de Donders (Verborgen zijnde) tot aan de uitverkorenen
volbracht! (Ik ben niet een andere Bijbel aan het schrijven, maar deze alleen
aan het vervullen) Het ontbrekend stukje is gevuld en de Capstone (Christus)
verschijnt in de geschreven boodschap als haar hoofd zijnde! Wederom komt er
net zo als bij Jozua bij deze laatste profeet een ontbrekend stukje tevoorschijn
terwijl hij hen binnen leidt! De zon en de maan zijn er wederom bij verbonden
terwijl de Mannelijken zoon wordt geboren. (Openb. hfdst. 12) Zo spreekt de
levende God! Gij zult als levende stenen voortkomen! (I Pet. 2:5, 8) “en nog
een ontbrekende stukje gaat hier mee samen, de nieuwe naam! (Openb. 2:17)
― Een nieuw lied ― (Openb. 5-9).”
DE ENGEL MET GEHEIMEN ― Wat “een heilige tegen een andere heilige zei” ― Ook
beeldt het verzegelde Boek - Dan. 8:13, 14) uit dat er met betrekking tot een bepaalde onderwerp tot de heiligen een zekere tijd werd geopenbaard. En dit toont ons definitief dat de
heiligen aan het einde een zekere tijd (een bepaalde seizoen) aangaande Zijn wederkomst
zullen weten en het tot elkander zullen uitspreken! (Daniel wilde ook de tijd met betrekking
tot de gebeurtenissen van het einde weten (Dan. 12:4, 6) Vers 7 toont dezelfde hemelse figuur
die in Openb. hfdst. 10 was, en Hij vertelde Daniel dat het boek tot aan het einde verzegeld
was, (maar de “tijd” zal in kleine rollen onthuld worden) ― De voorgaande 7e Tijdperk
boodschapper onthulde de werking van de zaad van de slang (Gen. 3:15) die (de zonde)
bedreef in de 7 Gemeentetijdperken, maar hij openbaarde of ging niet tot het zaad van de
Mannelijken zoon, zij moesten nog geboren worden (Rijpen!) (De “profeet boodschap” van
de 7e engel beëindigt dit! Zo preekt God de “Amen” ― De Hoofdsteen “Oog” openbaring
boven de Piramide (Op de valuta van de USA) openbaart een (geschreven) boodschap, niet
bepaald een die gehoord wordt. (Een oog leest)
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