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GODS WONDER – DE HOOFDSTEEN BEDIENING

     "Dit is een dag van Gods wonderen, we naderen een nieuwe beweging van God. Het begint overal,  te midden van Zijn volk,  
geleidelijk aan meer snelheid te krijgen (momentum)! God kiest de juiste tijd voor Zijn opwekkingen en niemand zet Hem aan of 
houdt Hem tegen!'' Jes. 40:13, "Wie heeft den Geest des Heeren bestierd, en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen?"  
Jes. 46:10 openbaart dat, "Hij het einde van den beginne aan verkondigt, en van ouds af de dingen, die nog niet geschied zijn;  
Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen!" Jes. 41:10, "Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet 
verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u!'' De Schriften zeggen, "Maar die den Heere verwachten, zullen de kracht 
vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden.'' Jes. 40:31 – Jes. 32:15,  
''Totdat over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte; dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden!''

     We hebben dit Schriftgedeelte in de Hoofdsteen bediening in vervulling zien gaan. – Zach. 10:1, ''Begeert van den Heere regen, 
ten tijde des spaden regens; de Heere maakt de weerlichten: en Hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld.''  
We hebben dit doormiddel van foto's gezien, Zijn prachtig gekleurde wolken en de helderheid van Zijn geest als regen op de grond!  
We weten dat Zijn laatste beweging dichtbij is! Joel 2:21-28 onthult een machtige uitstorting voor Zijn kinderen, en dan later voor  
Israël. Vers 21, merk op dat het zegt ''Vrees niet,'' dan zegt het, ''verheug u, en wees blijde; want de Heere zal grote dingen doen!''  
Verzen 24 en 25, ''En de dorstvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen!'' Deze 'zijn allemaal' 
symbolisch voor de diverse werkingen van Zijn geest en Woord! – ''Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden die de sprinkhaan heeft  
afgegeten!'' – "Er is definitief een nieuw herstel op komst!'' Vers 25, ''betekent om het tot in de originele staat terug te brengen! Alle  
gaven, vruchten en kracht zullen in vereniging met Zijn Geest hersteld worden! Roept luide – roept luide!'' ''Merk op dat het zegt dat  
de Heere grote dingen zal doen!''  ''Nieuwe dingen zijn komende, een machtig ontwaken om Zijn mensen voor de opname 
gereed te maken!'' ''Zo zegt de Heere!'' – ''Er is een wolkbreuk van Zijn tegenwoordigheid in aantocht, de bruid zal zichzelf  
gereed maken door middel van de zalving, gaven en het Woord, die haar in Zijn stralende waarheden doen bedekken!''  De 
Heere heeft de Hoofdsteen Bediening in al Zijn vertrekken van kracht! ''Zijn vuurkolom zal ons leiden en Zijn wolk is over hetzelve!  
Zijn ster is hier vele malen gezien!'' De ster van Christus is bij Zijn eerste komst in het Oosten gezien, Math. 2:2; het zet zich met de 
Heidense bruid en het Hoofdsteen hoofd in het Westen neer!''  ''Het zal weer opnieuw gezien worden, Openb. 22:16,  de heldere 
morgen ster! Het super hemelse licht, de onsterfelijke God, staande en Zijn ware volk overschaduwende!'' 

     ''We hebben een vroege regen opwekking gehad, maar er wordt in onze dagen een ware late regen van geestelijke verfrissing  
verwacht – het verschijnt nu!'' Jes. 28:10-12, Tot de welken Hij gezegd heeft: Dit is de rust, geeft den moeden rust, en dit is de  
verkwikking; doch zij hebben het niet willen horen!'' ''Maar Gods mensen zullen wel horen, en ze zullen nu de beweging van rust 
en verfrissing ontvangen! Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden!''  Vers 16, ''Zij  zullen door de kostelijke hoeksteen  
terzijde gestaan worden, een zeker fundament.'' – ''We herinneren ons dat er een grote uitstorting kwam, toen Elia tot de opperzaal in  
ging – er vonden wonderen plaats.'' Toen de 120 in de opperzaal waren, bedekte de wind van de Heilige Geest hen met een grote 
kracht  –  een opwekking!''  ''En  opnieuw  zal  er  een grote  beweging  van  wonderen  en  een  machtig  herstel  vol  van  Gods  kracht  
plaatsvinden!''  Jes.  43:18-19,  ''Gedenk der vorige dingen niet,  ziet Ik zal  wat nieuws maken,  nu zal  het uitspruiten,  zult  
gijlieden dat niet weten? – Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis!'' – ''Want Ik zal water gieten  
op de dorstigen, en stromen op het droge: Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen!'' (Jes.  
44:3)

     ''Een herhaling van het ''boek handelingen'' is aan het terugkeren om Zijn gemeente te reinigen, en van kracht te voorzien, en om  
Zijn gekozenen van de verzoeking die middels het wereld systeem komende is (een valstrik) op afstand te houden! Velen zullen 
loslaten omdat zij zich voor hulp, plezier, financiën, voedsel en etc. tot het Wereld Systeem zullen wenden, inplaats van zich met Jezus 
te verenigen, in de regen van herstel!'' ''Hij zal gedurende de tekorten en de economische crisis tegemoet komen in de noden van Zijn  
volk, zonder twijfel zal er voor velen de verleiding lonken, om zich aan het antichristelijke systeem over te geven! Dit zal vlak voordat  
de Bruid vertrekt plaatsvinden!''   –  Jes. 26:20, ''Kom, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe;  
verberg u als het ware voor een klein ogenblik, totdat de gramschap overga!''
                             

God zegene u.
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