
EEN DIMENSIONALE KIJK — “Wat zou er met Adam en Eva gebeurd zijn als 
zij niet gezondigd hadden? ... Zouden ze zijn opgenomen? ... Blijkbaar zouden zij 
niet voor eeuwig in hun soort lichaam geleefd hebben want de Heere had het alleen 
maar voor een bepaalde periode op de aarde gemaakt!” — “Als ze gehoorzaam wa-
ren gebleven zou het hun waarschijnlijk toegestaan zijn geweest   om temidden van 
het Hof aan de Boom des Levens (Christus) deel te nemen en daarna veranderd en 
naar de hemel opgenomen te worden! Omdat Henoch ongeveer 50 jaar na de dood 
van Adam werd opgenomen! (Hebr. 11:5) — Daarbij onthullend wat er gebeurd zou 
zijn als dat Gods oorspronkelijke plan zou zijn geweest! ... Maar zoals de Schriften 
zeggen, voorzag de Heere de creatie en de val van de mens! Daarom zullen onze 
lichamen veranderd en opgenomen worden als wij ons bekeren en Jezus accep-
teren! En de anderen die tevoren zijn heengegaan zullen veranderd en opgewekt 
worden!” — Zo zien we dat het einde er aan het begin was! Henoch  getuigde ook 
van de komst van de Heere Jezus!” (Jud. 1:14-15) — “Hij zag de Heer met Zijn 
vurige wagens als een wervelwind komen om oordeel te brengen! Hij zag Zijn beris-
pende vlammen van eeuwig vuur! Wat een hemels aanblik en toch zullen de heiligen 
bij deze terugkomst naar de aarde betrokken worden! (Jes. 66:15) — Als Hij Zijn 
Koninklijke Majesteit bij Armageddon zal tonen! De profeten hadden ons niet de 
exacte tijd verteld, maar overeenkomstig aan de tekenen zullen we deze periode in 
de niet al te verre toekomst betreden!”
HET COMPLETE HERSTEL — (Hand. 3:19-21) — Vr. 19 toont, “Dat er een ge-
weldige tijd van een verfrissende aanwezigheid zou zijn van de Heer en dat de men-
sen in deze periode tot bekering zouden moeten komen! Deze verfrissing was als een 
koele bries van rust en vertrouwen! ... En zoals het volgende vers zegt, was het vlak 
voordat Jezus weer terug komt bestemd te zijn! Welken de hemel moet ontvangen tot 
de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond 
van al Zijn heilige profeten sinds het begin der wereld!”(Vs. 21)
DE DIMENSIONELE OPENBARING — “De wederoprichting aller dingen open-
baart dat alles tot zijn oorspronkelijke glorie hersteld moet worden! Zelfs van voor 
de mysterieuze ledigheid!” (Gen. hfdst. 1) — “Alzo voor het Hof van Eden en de 
val! ... Want het zegt sinds het begin der wereld! Het toont dat de aarde tot zijn milde 
klimaat hersteld moet worden, hetzelfde voor overal op de aarde! Het betekent dat 
de aarde in zijn baan van 360 dagen per jaar terug moet keren in plaats van de 365 
¼ dagen per jaar! De Heere zal er voor zorgen dat onze aarde nu uit haar positie zal 
bewegen, en haar in de oorspronkelijke positie herstellen! (Openb. 6:14) — Met 
andere woorden zal onze as naar een meer perfecte positie toe bewegen! . . . Waar-
schijnlijk zullen de zeeën op een bepaald punt tot hun juiste plaats als een baldakijn 
rond de aarde terugkeren!” (Gen. 1:7) — “My, wat een prachtig klimaat en aarde 
door aanwezige lichtstralen! Omdat de zon tijdens het Millennium anders zal zijn en 
nadat Jezus en de heiligen er duizend jaren over gewaakt hebben!” (Openb. hfdst. 
20) — “Er zal nog wat meer herstel plaatsvinden! — Openb. 21:1-5, want dan zien 
we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor onze ogen ontwikkeld worden!” 
... En het zegt, “en de eerste aarde was voorbijgegaan, en alzo de zee. En Hij zegt; 
Ziet, Ik maak alle dingen nieuw! En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden 
zijn waarachtig en getrouw!” — “Hij sprak dit terwijl Hij op Zijn prachtige troon 
gezeten was! Want we zien dat de finaliteit vanaf het begin voorzegd werd! ... En 
na dit tafereel vermengt de tijd zich voor hen die Hem liefhebben met de eeuwig-
heid!” — De wederoprichting aller dingen is zelfs nu al waarlijk aan het beginnen 
aangezien de aarde begint te schudden (enorme aardbevingen) en terwijl de natuur 
in barensnood is! Dit zijn voorafschaduwingen van komende dingen met betrekking 
tot Gods totale restauratie!”
HET MYSTERIE? — Sommige mensen willen weten wat dit Schriftgedeelte bete-
kent, Mark. 13:14 (En Jezus begon het te openbaren) — “Wanneer gij dan zult 
zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniel gesproken is, 
staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) alsdan, die in Ju-
dea zijn, dat zij vlieden op de bergen!” — “Deze gewichtige en huiveringwekkende 
gebeurtenis vindt vlak na de opname plaats en het markeert het begin van de Grote 
Verdrukking! ... Het zegt, staande ‘waar het niet behoort.’ — Wat was dit! Het was 
het beeld (afgod) van de anti-christ, en het behoort niet in de tempel van de Joden 
te zitten, aangezien het de plaats van de Messias innam! (Christus)” — “Als ze nu 
nog niet in bezit zijn van de juiste tempel, zal er spoedig een komen! (Openb. 11:1-
2) — Ook zal de valse god zich op deze plaats vestigen en beweren dat hij boven alle 
goden staat! (II Thess. 2:4.) — Wat een gruwel! ... En dit was voor de goede Joden 
een teken om van deze kwade personage en zijn afgoderij weg te vluchten!” — Dan. 
11:36, zag dit figuur in zijn complete waanzin, enthousiast zijnde over zijn grootheid 
in een sterke vesting paleis met een vreemde god!” (Vr. 39) — “Dit is ofwel een uit-
vinding dat geassocieerd is met een god van de wetenschap, of het is de satan die bij 
hem staat! Dit zal aan elektronica en computers geassocieerd zijn en een speciale 
code merk voortbrengen! (Openb. 13:15-18) — Overeenkomstig aan de tekenenen, 
en naar mijn mening, zal dit alles heel goed vóór het einde van de jaren ‘90 plaats 
kunnen vinden!” 
VERVOLG — “In de jaren ‘90 zal de aarde een totaal nieuwe structurele verande-
ring ondergaan! De bouw en de samenleving zelf heeft koers gezet tot een enorm

verschil! Wetenschap zal voorbij het bevattingsvermogen vordering maken en tot 
een fantasiewereld van misleiding leiden! Bedwelmd met vermaak en afgoderij!” 
— “Nu terug tot hetgeen Jezus zei! ... Hij noemde de afgod, de gruwel der verwoes-
ting! De woorden openbaren atomaire verwoesting in de natie vanwege deze valse 
aanbidding! Let op de woorden gespeld, ‘A-BOMB-A-nation . . . hetgeen atomische 
verwoesting betekent!”
PROFETISCH INZICHT — “Welke verband heeft bovennatuurlijke transportatie 
met de opname?” — In de Bijbelse dagen vond bovennatuurlijke transportatie op 
verschillende tijden plaats! Voordat Elia werd opgenomen, ervoer hij bovennatuur-
lijke transportatie! Obadja onthulde dit in I Kon. 18:12!” — “Jezus transporteerde 
Zijn discipelen ook bovennatuurlijk tijdens een storm op zee! Want in een oogwenk 
overstegen ze tijd en ruimte! Er vonden twee verbazingwekkende dingen plaats! 
Plotseling hield de storm op! . . . Vervolgens was de boot en zijn passagiers (die 
temidden van de zee waren) ineens aan land! “(Joh. 6:21) — “Een andere keer 
werd Jezus in de betrokkenheid van de satan getransporteerd! Ze overstegen ook de 
tijd en ruimte, aangezien Jezus getuige was van de koninkrijken tot in onze tijdzone! 
Want het zegt, dat het slechts een ‘ogenblik’ tijds duurde!” (Luk. 4:5) — Het lijkt 
erop dat Paulus zelf getuige was geweest van bovennatuurlijke transportatie toen 
hij tot het Paradijs opgenomen was! Hij was niet zeker of hij nu in het lichaam of 
buiten het lichaam was, maar een ding is zeker, hij had de tijd en ruimte in een 
andere dimensie overstegen!” — “II Kor. 12:2, of het geschied zij in het lichaam, 
weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het!” — “Filippus ervoer 
dit ook! Want de Geest des Heeren nam Filippus weg en hij kwam in een andere stad 
terecht! (Hand. 8:39-40) — Hij was over een afstand van ongeveer 40 of 50 mijl 
bovennatuurlijk vervoerd!” — “Nu is dit het punt! ... In moderne tijden is er gezegd 
dat dit soort gebeurtenissen enkele keren plaats hebben gevonden! En aangezien 
we dichter tot de opname komen is het heel goed mogelijk dat er meer van dit alles 
plaats zal vinden! Want het zal een teken zijn dat de opname van de gemeente zeer 
nabij is!”
HET MYSTERIE — “Zal de Wegvoering (opname) door de ongelovigen of de god-
delozen van deze wereld gezien worden? Nee, het zal als een dief zijn; heimelijk! 
De eerste vruchten zullen de Heere in de lucht ontmoeten!” (I Thess. 4:16-17) — 
“Maar aan het einde van Armageddon zal elk oog Hem zien! De twee gebeurtenis-
sen zijn verschillend, en jaren van elkaar verwijderd! (Openb. 1:7) — Matt. 24:29-
30, “Zoals u opmerkt toont vers 31 dat de uitverkorenen alreeds in de hemel zijn 
en voor deze gebeurtenis worden vergaderd!” — “In een moment, in een oogwenk 
zal ons lichaam in een verheerlijkt lichaam veranderd worden . . . een zeer hemels 
en unieke! Waarschijnlijk kunnen we dan reizen door middel van gedachten! Het 
zal niet aan de zwaartekracht gebonden zijn, noch de wetten van de natuur, en zal 
beschikken over bevoegdheden die uitermate superieur zijn aan al hetgeen we op 
dit moment afweten! Net zoals Jezus dat deed, naar believen verschijnen en door 
materiële objecten heen gaan! En dit lichaam zal nooit verderven of uitgeput raken! 
Men kan dan gemakkelijk de tijd en ruimte overstijgen indien dat nodig is! Maar 
voornamelijk alles in Gods wil doen!”
NA DE OPNAME, WAT IS HET VOLGENDE? — “Aan welk speciaal werk zullen 
de heiligen geassocieerd worden?” — Zij zullen klaarblijkelijk met de Heere zijn, 
wanneer de satan onmiddellijk op de aarde neergeworpen wordt! (Openb. 12:7, 12-
13) — Dan zullen zij nadien tot verscheidene dingen betrokken worden; maar één 
gebeurtenis meer zal het bruiloftsmaal tot het Lam zijn! Zij zullen ook instructie en 
training met betrekking tot hun toekomstig werk krijgen! En dan keren ze bij de Slag 
van Armageddon met Christus terug!” (Openb. 19:7-8) — Lees de verzen 11-17! 
VERVOLG — “Jezus heeft een speciale bedoeling met de opname van de eer-
ste vruchten heiligen, om te beginnen zullen ze de taak hebben om de wereld met 
Christus te oordelen!” — I Kor. 6:2, “Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oor-
delen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de 
minste gerechtzaken?” — “Dit oordeel door de heiligen met Jezus is absoluut in 
Ps. 149:5-9 vermeld! We zijn ook verteld dat de mannelijken zoon gezelschap (de 
uitverkorenen) in associatie met Jezus alle naties met een ijzeren roede zullen hoe-
den!” (Openb. 12:5) — Nu zien we dat het enorm assisterend werk dat voor hen 
gelegen is, een van de redenen betreft waarom ze als eersten zouden moeten worden 
opgenomen, zodat ze zich op hun toekomstige taken kunnen voorbereiden!” — “Er 
is nog veel meer te zeggen, maar dit zal ons een idee geven van wat er voor hen die 
God liefhebben in het verschiet ligt! Want wij hebben enkel een flauw vermoeden 
uitgesproken van wat Hij voor ons met Hem in de Eeuwigheid te doen heeft! Want 
binnenkort zal er geen tijd meer zijn! En het is duidelijk dat Hij in onze generatie zal 
verschijnen om ons tot Hemzelf te ontvangen!”
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