
             Tel. 0031 (0)644752537
DE LAATSTE GENERATIE  ''Wat  een  geweldige  en  prachtige  tijd  om  in  te  leven.  We  zijn  getuige  van  de  laatste  stuiptrekkingen  van  de  mensheid  met  zijn  wetenschappelijke kennis, dat er klaar voor is om zich tegen hen te keren. Ook houden we Gods laatste roep stap voor stap in de gaten. De  maaltijd van het geestelijke feest en uitnodiging is aan het aflopen!'' (Luk. 14:16-24) – Beide wijnstokken bereiken hun rijpheid. . . . de valse en  de ware. De valse zal de anti-Christ ontmoeten, en de ware zal Jezus in de lucht ontmoeten. In dit speciaal schrijven zal ik met goed bewijs mijn  mening beschrijven betreffende profetische gebeurtenissen en Schriftuurlijke  vervulling die in onze nabije toekomst en voorwaarts in de  toekomst zullen plaatsvinden! Een feit is dat de Heere heeft gezegd,  ''Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben, zal Hij in Zijn glorie 

verschijnen!'' (Ps. 102:16 King James version)  ''Dit is recht voor onze ogen vervuld en het zal nog meer toenemen naarmate ze tot de overeenkomst van de valse vrede naderen! Ze naderen Openb. 11:1-2, en een beetje later, II Thess. 2:4.''      ''Ook betreden we betreffend de Heidense gemeente de cirkel van het volle koren! En dit zal momentum beginnen te krijgen, en dan zegt het  
'onmiddellijk' zendt Hij de sikkel daarin! (Mark. 4:29) omdat de oogst is gekomen! We zijn alzo getuige van Math. 13:30, de groei van de twee  tezamen  is  aan  het  eindigen!  Het  onkruid  (de  valse  systemen)  worden  nu  voor  de  bundeling  afgescheiden,  maar  het  koren  (de  uitverkorenen) beginnen zich voor de laatste oogst te verenigen! Omdat er binnenkort vervolging zal plaatsvinden en Jezus de uitverkoren zal  opnemen!''     Wat betreft Openb. 17:1-5, ''het zal meer op de voorgrond komen en niet alleen Rusland maar ook net zo goed de VS beïnvloeden! Haar  'gouden beker' van rijkdom zal binnenkort door deze figuur in Dan. 11:36-40 en Dan. 8:25 gecontroleerd gaan worden. En na een wereld crisis  opnieuw een boom in grote groei gevolgd door een apocalyptisch oordeel!  We zijn ook getuige van dit Schriftgedeelte aangaande het 
bijeenbrengen van het zilver en goud, dat er voor bestemd is om in de laatste dagen plaats te vinden! (Jak. 5:1-4) En dit zal nog een beetje zo doorgaan, dan zal het uiteindelijke nieuwe economische systeem verschijnen en alle valuta's zullen tot in iets nieuws veranderd  worden, en daarna direct tot in een religieus economisch merkteken! (Openb. 13:13-16)     De afvalligheid zal opzwellen totdat de beker van ongerechtigheid vol is. De immorele condities zullen zoals we jaren geleden voorzegd  hebben aanhouden, de verborgen dingen zijn nu  openbaar voor de mensen en in de tijdschriften, televisie en films te zien!''  Er is nog een 
andere dimensie van immoraliteit op komst, waarin de Satan en boze geesten in eendracht met de mensheid meedoen met een orgie  
van losbandigheid die nog niet eerder is gezien!  – Dit is een diep onderwerp en zal later overwogen worden. Ook heeft Hollywood zijn  ultieme in het maken van films aangaande sex goden (boze geesten) in intimiteit met mannen en vrouwen nog niet bereikt! – Jezus zei, dat het  als  in  de  dagen  van Noach en Lot  zou zijn.  En deze  dagen  zijn  aan het  opraken.  Er zullen verrassende  en  alarmerende  gebeurtenissen verschijnen! . . . Alzo wereldwijd drugs, misdaad en moorden!''     ''Het weer zal  met betrekking tot de natuur een mengeling van razernij  en beroering zijn!  Koude ijzige kilte zal delen van de planeet domineren. Zoals we tevoren voorzegd hebben – hongersnood, vulkaan uitbarstingen en droogtes in verschillende plaatsen, en dit neemt in  wereldwijde proporties toe. Ook zullen er anderzijds in verschillende locaties gigantische verwoestende stormen en overstromingen komen! 
We zullen de grootste winden en tornado's zien die de wereld heeft meegemaakt! Later in het tijdperk, zullen de wervelstormen en 
tyfoons  het  voorstellingsvermogen  van sommigen  te  boven  gaan totdat  ze  het  zullen  zien  gebeuren!  Meer  lucht  fenomenen  met betrekking tot de lichten zullen er gezien worden! Alzo heeft Jezus gezegd dat er tekenen in ons zonnestelsel zouden zijn, de aarde voor de  komende oordelen waarschuwende. Er zullen verschillende zeldzame conjuncties met betrekking tot de maan en hemellichamen plaatsvinden!  Jezus zei dat er op de aarde benauwdheid onder de volken en grote verwarring zal zijn, en dat er aardbevingen zullen plaatsvinden! Ik weet dat de hemelen ons over vele gebeurtenissen die we hebben afgedrukt, vertellen!'' (Ps. 19 – Luk. 21:25) ''Deze tekenen zullen voorafgaande aan de  terugkomst van de Heer toenemen! En er zal meer inzicht aan de uitverkorenen gegeven worden!''     Voortzetting – ''Ik zal voor mijn uitverkorenen alle dingen opnieuw herstellen!'' Joel 2:23-25 zal spoedig zijn volheid bereiken! – ''Het plaag teken, ziekten en epidemie zullen de aarde slaan en dat samen gaande met nieuw geweld! De aarde zal in epische proporties met  zijn eigen bloed bedekt worden. Later in het tijdperk zal het Vaticaan door enorme veranderingen heen gaan. Hun leider en het hoofdkwartier  zullen vanwege de dreiging van een atomaire vernietiging verplaatst worden en daarna zullen Rome en het Vaticaan door vuur vernietigd  worden! . . . Maar daarvóór zal er eerst een nieuw en ander type paus opkomen.''     De laatste generatie – Jezus zei, ''Voorwaar, Ik zeg u: Deze generatie zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied 
zijn!'' (Math. 24:34) – ''Hij sprak over veel gebeurtenissen die we hier zojuist hebben opgeschreven – en dit was vooral geassocieerd met het uitbotten van de Vijgenboom, waarin het betekende dat Israël weer opnieuw als een natie zou bloeien!'' – Dit grote teken vond op 14 Mei 1948  plaats en de ''Vijgenboom'' werd net zoals dat geprofeteerd was tot hun nationaal symbool gemaakt. Nu volgt hier een ander punt, herinner dat Israël  tot  1967 de oude stad niet  terugkreeg.  Jezus zei,  ''Deze generatie zal geenszins voorbij gaan totdat alles vervuld zal zijn!  De uitverkorenen zouden zich nu dus voor de spoedige terugkeer van Jezus gereed moeten maken!''     ''De Heer heeft geheimenissen aan mij geopenbaard, welke bedekt en verborgen waren geweest, en er zijn vitale gebeurtenissen gegeven en  zullen  op  Zijn  bestemde  tijd  onthuld  worden!  Houdt  uw  geestelijke  oren  en  ogen  open  want  Hij  zal  de  dingen  die  Hij  doen  zal  en  de  gebeurtenissen die komen zullen voor Zijn uitverkorenen niet verborgen houden!'' 
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