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DE GEVALLEN LUCIFER EN GODS EEUWIGE TIJD       Laat ons in dit speciaal schrijven ongewone mysteries en profetie in beschouwing nemen, aangezien er een stormloop van gebeurtenissen onze richting op zal komen. Zoals Jezus Zelf zei, ''Zie Ik kom spoedig!'' – ''Wat betekent dat hiervoor de gebeurtenissen heel plotseling zouden optreden!'' Maar laat ons eerst de mysteries uitleggen.     ''We zien vanuit Jes. 14:12-15 en Ezech. 28:11-19 dat de Satan een lange tijd voor Adam, een heerser van een aards koninkrijk was. En  Lucifers  heerschappij bestond in een lange periode tussen Gen. 1:1 en vers 2.'' – ''De Bijbel stelt dat hij in de zijden van het Noorden neerviel.  (het Poolgebied) Als gevolg van Lucifers rebellie tegen de Allerhoogste was er een catastrofale vernietiging (Zie Rol #101)! – Dit was zijn eerste aardse koninkrijk, maar blijkbaar had hij daarna een secundaire hoofdkwartier!'' – Dus, laat ons dit mysterie bestuderen. – ''Er zijn legendes 

en feiten met betrekking tot het verloren continent, Atlantis. Sommige wetenschappers geloven dat het de onderwater overblijfselen 
van een van Lucifers  Pre-Adamse koninkrijken zijn. – Het bewijs hiervan, zeggen ze, werd in 1977 voor de kust van Florida bevestigd  (en u kunt de slangenkop op de kaart van Florida zien; met andere woorden,  het vormt een hoofd dat op een slang lijkt) .  .  .  toen de oceaan onderzoekers een enorme piramide vaststelden, een kolossaal wonder, ondergedompeld in 365 meter water, groter dan de Grote Piramide van Egypte! – Het werd in het welbekende gebied van het Duivelse Driehoek gevonden, ook bekent als de Bermuda Driehoek (Bermuda Triangle)!  
Dit is het gebied waar vreemde gebeurtenissen plaatsvinden, waarin schepen en vliegtuigen zonder ook maar een spoor achter te  
laten zijn verdwenen, alsof ze tot in een andere tijds dimensie verdwenen waren, zeiden de onderzoekers.  – Ongeacht het mysterie, hebben ze aangaande veel hiervan een geldig bewijs. Sommigen zeggen, dat daar waarschijnlijk satanische machten werkzaam zijn!''       ''Sommigen zijn getuige geweest van mysterieuze en multi-gekleurde lichten (zoals vliegende schotels), in en uit het water gaande! . . . Alzo  was er een vreemde mist en rook verschenen, en actueel door de radar opgevangen, wat bewees dat het echt niet een gewone mist was!'' . . . Van tijd tot tijd vinden er in dat gebied tevens andere vreemde kwaad-achtige dingen plaats. – Ze suggereren dat er in dit gebied ooit een hoog  ontwikkelde oude beschaving heeft bestaan – een van Satans hoofdkwartieren, die God omver wierp!'' – ''Zij beweerden dat een aantal foto's  onthulden dat het een piramide met een kap was. Natuurlijk openbaarde dit Satans poging om Jezus Christus te imiteren en te verslaan, de  ware Hoofd des hoeks, de Hoeksteen! (Math. 21:42)  Maar de echte, 'hoeksteen' zal pas als Jezus terugkeert worden voltooid!''  – ''Men beweert dat bij het gebruik van een kompasnaald in de Duivelse Driehoek deze in de richting van de Poolster zal wijzen (het echte noorden) –  inplaats van naar 'de Noord Pool', zoals in andere gebieden!'' – ''De reden daarvan is waarschijnlijk omdat Satan nog steeds een verlangen heeft  om aan de Meest Heilige God gelijk te zijn!''  (Jes. 14:13-14) – ''Naarmate de tijd vordert zullen de mensen nieuwe ontdekkingen doen en zodoende meer informatie vinden, en de Bijbel voorzei dat er tekenen in de hemel, op de aarde en in de zee zullen zijn!'' 
     ''Alzo is er een mysterie aangaande de bodemloze put. Blijkbaar bevindt zich in het binnenste van de aarde een soort put!'' (Openb. 17:8 – Openb. 11:7) – ''En daar zou een dubbele mysterie mee verbonden kunnen zijn, onthullende locaties in de ruimte en op de aarde! –  ''De 
Schriften onthullen bijzondere plaatsen – 'ketenen der duisternis' – 'mist der duisternis' en de ''donkerheid der duisternis''! (2 Petr.  
2:4, 17 – Judas 1:13)  ''Deze twee Schriftgedeeltes beschrijven iets wat op de 'zwarte gaten' in de ruimte lijkt, waarin de zwaartekracht zo  intens is  dat zelfs  het licht of wat dan ook er niet uit ontsnappen kan als het er in gevangen wordt!''  .  .  .  ''Nochtans zijn hier nog meer  Schriftgedeeltes die sommige aardse putten beschrijven!'' (Openb. 9:1-2 – Openb. 20:1-3) – ''Zo zien we dat er een grote mogelijkheid bestaat  dat God voor verschillende demonen, gevallen engelen, onbekende schepselen en mensen verschillende type gevangenissen heeft!'' – Door het  bestuderen van deze Schriftgedeelten zult u kennis ontvangen; de Heere zal het u openbaren!'' 
     Het mysterie van de tijd en het licht. (Lees Rol #88) – ''Laten we Einstein's relativiteitstheorie betreffende tijd, ruimte en materie in aanmerking nemen! Als een ruimteschip de snelheid van het licht zou kunnen benaderen (186.000 mijlen per seconde) – dan zou volgens hem  ook de tijd net als de andere drie dimensies verdwijnen! Hij  voelde dat als de mens dit zou kunnen overleven, hij  dan tot in een andere  dimensie zou ontsnappen! En hij voelde dat dit mogelijk de eeuwigheid zou kunnen zijn! – Maar zoals we weten is er slechts één weg die naar  de eeuwigheid of eeuwig leven leidt; en dat is door middel van verlossing!'' (I Thess. 4:17, 14) ''Maar de uitverkorenen zullen de snelheid 
van het licht overtreffen en voor eeuwig met Jezus zijn!'' – ''In een ogenblik veranderd worden!'' (I Kor. 15:51, 52) – ''In de Bijbel is er een aanzienlijke hoeveelheid aan informatie met betrekking tot de tijd, ruimte en materie vermeldt.'' ... ''Ik voel dat Einstein op de een of andere  wijze deze Schriftgedeeltes bestudeerd heeft om zodoende tot deze atoom formule 'E = MC2' te komen.'' – 2 Petr. 3:10, ''In welken de hemelen  met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan!'' . . . Dit onthult dat het atoom structuur tot in vurige energie  is gesplitst, omdat het recht boven dit Schriftgedeelte in vers 8, over tijd en relativiteit spreekt!  ''Dat een dag met den Heere is als duizend  jaren, en duizend jaren als een dag!'' – Met andere woorden, er is geen tijd in Gods eeuwigheid. U zou kunnen zeggen; dat al de tijd voor Hem verleden tijd is, ''Hij blijft gisteren, vandaag en in der eeuwigheid de zelfde!'' (Heb. 13:8) – David zei in Ps. 90:4, ''Want duizend jaren zijn in 
Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is!'' . . . Dit helpt om een mysterie in Heb. 7:9-10 op te helderen, waar het zegt dat Levi tienden aan God (Melchisedek) betaalde terwijl hij nog in de lendenen van zijn vader Abraham was!'' . . . ''U ziet, dat de tijd voor de Heere,  zelfs alreeds verstreken was! – Hij had alreeds gezien dat Levi met Abraham in gesprek was, en Levi was zelfs nog niet eens geboren!'' . . . ''We  weten dat de tijd met de Heere in een eeuwige dimensie is!  – U ziet,  dat de aardse tijd aan ons is  toebedeeld,  maar niet  aangaande de  Almachtige!'' . . .  Melchisedek was de Heere; omdat het in vers 3 zegt, ''zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, nog 
beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende; maar den Zoon van God gelijk geworden zijnde.''  .  .  . Met andere woorden, de eeuwige Heere Jezus. Wat een mysterie!'' – ''In Zijn troon koninkrijk bestaat er geen tijd, Hij zit tussen de cherubs; laat de volken beven, laat de  aarde zich bewegen!'' (Ps. 99:1) – ''Hij bevindt Zich in de eeuwigheid en evenzo zullen wij die Hem liefhebben; en de tijd zal er voor ons niet  meer zijn!''         
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