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GOD HEEFT ALTIJD AL DE TOEKOMST GEOPENBAARD - (Gen. 18:17, 19)
- “Waarin Hij de komende vernietiging voor Abraham niet verborgen hield. En
de heiligen van God zullen ook niet in onwetendheid gelaten worden! Hoewel
wij de dag of het uur van Zijn Tweede Komst niet zullen weten, zullen we de tijd
en het seizoen wel weten. (I Thess. 5:4) door een profeet!” - (Amos 3:7-8) - “Als
het gaat om belangrijke dingen is God Zelf de datum vaststeller. Laat ons de
Schriften dit bewijzen!” - “Hij stelde voor Israël een datum vast om uit Egypte
vandaan te komen. Hij stelde voor de vernietiging van Sodom een datum vast.
(Gen. 19:13) - Hij stelde voor de geboorte van Jezus een datum vast (Zie hieronder)! - Hij stelde voor de vernietiging van de Tempel en Jeruzalem een datum
vast hetgeen gedurende een periode van 40 jaar na de profetie plaats vond!” ...
“Hij voorzei 120 jaar van tevoren de zondvloed! (Gen. 6:3) - Het oordeel over
Egypte 400 jaren van tevoren voorzegd! (Gen. 15:13-14) - De intocht tot Kanaän
40 jaren van tevoren voorzegd! (Num. 14:33-34) - Het verbreken van Efraim 65
jaar tevoren voorzegt! (Jes. 7:8) - De terugkeer vanuit Babylon 70 jaar tevoren
voorzegd! (Dan. 9:2) - De dood van de Messias 483 jaar van tevoren! (Dan.
9:25-26) - De opstanding van Jezus drie dagen vooruit! (Matth. 12:40) - Het
einde van het Millennium 1000 jaren tevoren gegeven! (Openb. 20:7) - “Laat ons
dit in overweging nemen, niet alleen toonde het Oude Testament het feit van de
komende Messias aan, het vertelde daadwerkelijk de datum van de gebeurtenis!” (Dan. 9:25-26) - “De profetie verklaarde dat van den uitgang des gebod om
Jeruzalem te herstellen en te bouwen totdat ‘de Messias gedood zou worden’ in
totaal 69 jaar weken van jaren of 483 jaren later zou zijn! - Hij kwam precies op
schema! 4 v. Chr. en stierf 30 n. Chr. en was herrezen tot in de Eeuwigheid! - Het
bovenstaande is belangrijk en het neemt in beschouwing dat God de tijden en
het seizoen van Zijn komst aan Zijn kinderen zal openbaren, maar niet de exacte
dag of het uur! - De meest belangrijke crisis van al, het einde van het tijdperk,
zal hen getoond worden!” - Opmerking: Zo zien we dat God Zijn laatste dag
beweging voor ons niet zal verbergen. Er is gezegd dat we de dag noch het uur
van Zijn opname zouden kennen, maar door de profetische Schriften, hemelse
en numerieke waarden zouden we het binnen de perken van een korte seizoen
ervan weten! We geven hieronder een beetje goed inzicht.
DE SIGNATUUR VAN DE TIJD - De Heer geeft ons sommige zeer unieke en
bijzondere numerieke profetie! Zo zeldzaam dat het in de afgelopen 2000 jaren
maar verscheidene malen of zo heeft plaatsgevonden en slechts één keer in
deze eeuw! Hier volgt de datum. September, de 9e maand, de 9e dag, 1999.
Hier hebben we 5 negens in. Vijf is het getal van genade; de 9’s zijn vermenigvuldigbare oordelen! Zo zien we dat de genade snel aan het opgaan is en dat
de beker van ongerechtigheid zijn volheid aan het bereiken is! Een signaal dat
de uitverkorenen binnenkort opgenomen zullen worden! En dan als de beker
overstroomt zullen de toorn en oordelen op een grotere schaal dan voorheen
aanvangen! Dit is een waarschuwing, niet alleen voor Zijn kinderen, maar naar
het schijnt ook voor een blinde wereld. Dit is een geweldige significantie met
betrekking tot de profetie in het vooruitzicht! Herinner dat Jezus op een keer
voor het aangezicht van de farizeeën in het zand schreef! Nu is Hij ons in vele
opzichten Zijn signatuur van de tijd aan het geven!
IN DE SCHRIFTEN STAAT DAT JEZUS DE LEIDSMAN EN VOLEINDER VAN
ONS GELOOF IS - (Hebr.12:2) De auteur van Genesis tot aan de voleinder
van Openb. vaak het boek van de Heere Jezus genoemd. Hij is de Alfa en de
Omega. Hij weet vanaf het begin tot het einde! Voor ons is hij van A tot Z. Jezus
zei, ziet omhoog, omdat uw verlossing nabij is. Ziet omhoog betekent dat Hij ons
vlak voor zijn terugkeer hemelse tekenen zou geven!
DE HEMEL SPREEKT - (Psalm 19) Zoals in de geschriften voorspeld was
hebben we alreeds een aantal verbazingwekkende voortekenen gehad, maar
hier volgt een andere zeldzaamheid die de laatste paar maanden plaatsvond.
Er hebben gedurende deze periode zoveel gebeurtenissen plaatsgevonden
dat er een boek voor nodig zou zijn om ze allemaal te noteren. In juli vondt
er een maansverduistering plaats en vormden de hemellichamen in het sterrenbeeld een Groot Kruis. Terwijl de laatste totale zonsverduistering van deze
eeuw plaatsvond! Plus dat de Blinkende Morgenster Venus tot het Leo teken
is overgegaan, en dat voor de langste tijd (3 maanden) dat we ons kunnen
herinneren, eindigend haar verblijf in Oktober. Alle hemellichamen waren zeer
vreemd gedurende de zomer. En we hebben zeker de veranderingen, razernij
van de samenleving en barensnood van het weer gezien! De zon speelde een
rol met betrekking tot de droogten in meer dan 7 staten en andere ongewone
verschijnselen. (Lucas 21:25) Opmerking: de Schriften voorspelden de komst
van Kometen. En in 1997 kwam er uit het niets een nieuwe genaamd HaleBopp (de komeet van de eeuw), en zoals voorspeld is sindsdien niets meer
hetzelfde geweest! Nadat de Augustus zonsverduistering zijn pad door Europa
over Turkije maakte, enz. troffen super aardbevingen Turkije en Griekenland.
Het nieuws zei dat de verwoesting ervan in omvang en vernietiging ongelofelijk
was! Er waren dodelijke aardbevingen in onze literatuur voorspeld! Ook zal er
op 21 januari 2000, een totale maansverduistering plaatsvinden en een andere
algehele op 16 juli. Maar in juli, noemen ze die een trio zeldzaamheid, omdat
er 2 kleinere gedeeltelijke zonsverduisteringen plaatsvinden! Hetgeen eens in
een mensenleven fenomeen genoemd wordt, om die te zien! De Heere Jezus
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waarschuwt vooraf vanaf nu en voordat de aarde tot in de volgende eeuw overgaat zullen er een aantal verrassende en onverwachte, ongelooflijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Er zijn nog enkele andere belangrijke dingen.
REN DUIVEL REN - Dit is een vervulling van profetie! De tijd is kort, een schokkende openbaring maar waar! Aanhaling: PROCTOR & GAMBLE KOMT UIT DE
KAST Datum: maandag 19 juli 1999 - De president van Proctor & Gamble verscheen op maandag 19 juli 1999 bij de Sally Jesse Raphael Show. Hij kondigde
aan “dat hij als gevolg van de openheid van onze samenleving, uit de kast kwam
over zijn associatie met de Satan kerk.” Hij verklaarde dat een groot deel van
zijn winsten met betrekking tot de Proctor & Gamble producten ter ondersteuning van deze satanische kerk gaan. Toen hem door Sally Jesse werd gevraagd
of deze verklaring op TV zijn bedrijf zal schaden. Antwoordde hij: ’”er zijn niet
genoeg Christenen in de Verenigde Staten om een verschil te kunnen maken.” (Als hun aandeel of verkoop zal dalen zullen ze eerst twee keer nadenken!) Het
symbool van een ram’s hoorn, die op elk product zal verschijnen beginnende op
1 januari 2000. De ramshoorn zal het 666 vormen, dat als het nummer van de
Satan bekend staat. - (Openb. 13) - De meeste mensen zijn zich niet bewust van
deze subtiele transacties; iedereen heeft ze gebruikt. Hier zijn slechts een paar
van hun producten, enz. We zullen later andere producten noteren. Tide, Spic
& Span, Folgers, Crisco, Luvs & Pamper Diapers, enz. - Met betrekking tot de
laatste tijden, zei Paulus het volgende, lees II Tim. hfdst. 3, alzo Openb. 12:12.
DE GIGANTISCHE FUSIE - De president van CBS zei dat de fusie met Viacom
de grootste media-transactie van de geschiedenis zou zijn! Er wordt gezegd
dat het alles zal dekken van kinder programma’s, het nieuws, sport, films en
entertainment voor volwassenen! Het nieuws zei dat het tegen het jaar 2000
globaal zal gaan! Viacom stond met een groot aantal van de afgelopen X-rated
films in verband. Ook waren zij dapper genoeg om te zeggen dat ze wisten wat
de mensen in de toekomst wilden! De wereld wordt snel verontreinigd, en dat
niet alleen door slechtheid, maar door magie en tovenarij, enz. Het is nu een
globale X-rated wereld aan het worden. Het tijdperk loopt ten einde! De Schriften
voorspelden dit, plus de vereniging van het werelds Babylon mysterie en het
commerciële! (Openb. hfdstn. 17 en 18)
HET LANGVERWACHTE VERBOND - Zoals u doormiddel van het nieuws weet,
is het eerste deel van het Joods-Arabische Verbond getekend! Israel’s nieuwe
leider zei: “We hebben nu een nieuwe era betreden!” Wanneer de buitenste
Arabische landen het zullen aanvaarden, zal een wereldleider etc. het bevestigen. Er zullen een aantal crisissen zijn voordat het voltooid is, maar dit is een
van de meest vitale tekenen van profetie die in deze eeuw van Jezus terugkomst gegeven zijn! Gebeurtenissen vinden plotseling plaats, terwijl veel kerken
slapen! - Isa. 28:15, zeidde dat het op een verbond van de hel en dood zal
uitlopen - Dan. 9:26-27 vertelt de toekomst er van. Het zou op een gegeven
moment opeens kunnen gebeuren! “Daarom, zijt ook gij bereid!” - Net voor de
ondertekening, vonden vele hemelse voortekenen plaats in de hemel! (Juli-sept)
DEZE GENERATIE - Matt. 24:33-34 zo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen
zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Deze generatie zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Het
betekent dat wanneer we al deze dingen waar Jezus over sprak met inbegrip
van de natuur, Israël en etc. tegelijkertijd zien samenkomen (en we zien ze nu).
Het is voor sommige predikers moeilijk om dit specifieke type generatie uit te
leggen. Sommige profetische geleerden zeggen dat het in 1948-1953 begon.
Anderen zeggen dat het niet heeft kunnen beginnen totdat Israël tijdens hun
oorlog de oude stad (Jeruzalem) in 1967 terugkregen. Er wordt gezegd dat de
40 jarige periode dan pas begon. Als dat zo is dan zou het omstreeks het jaar
2000-2008 allemaal voorbij zijn met de Verdrukking, Armageddon, enz. - Als dat
zo is, vertrekken de uitverkorenen veel eerder! Door de tekenen weten we dat
het in de zeer nabije toekomst kan gebeuren! We zijn in het seizoen. Amen! - Alleen al de elektronische god in uitvindingen en technologie is een teken van Zijn
snelle terugkeer! (Dan. 12:4)
WAAKT EN BIDT - De opname is in een mysterie gehuld - allerlei soorten sekten
en soorten religies zijn van mening dat God in het jaar 2000 één of andere grote
oordeel zal brengen, en anderen geloven dat het Zijn wederkomst betreft! Maar
als Hij niet verschijnt zullen de wereld en veel lauwe kerken spotten en lachen!
Net als in de dagen van Noach, maar uiteindelijk trof de bliksem en donder! Na
een tijdje zal de wereld weer gaan slapen! Maar herinner de waarschuwing!
“Jezus zei, in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen!” Ten
eerste zal de duizend jaar tot Jan. 2001 zelfs niet starten - Zo zien we hoevelen
er door overrompeld zullen worden, zelfs de dwaze maagden en enz. “We zijn
nu in het middernachtelijk uur!” Ondanks dat behoren we dagelijks te waken en
te bidden. Maar u kunt de wijsheid zien; in welke ure gij het niet meent. Maar
de uitverkorenen zullen de mysterie vanwege bepaalde tekenen verstaan! Houd
vast! Hoe u het ook bekijkt, het is binnenkort! Op elk moment; Hij zal de Zijnen
er in verzegelen en de deur net als bij de Ark sluiten!
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