
AAN DE GANSE SCHEPPINGZo is het – "Aan de ganse schepping" – en het is alsof HIJ in dit opzicht ook tot de vogels en de dieren spreekt. En  wees er zeker van, dat u de boodschap uitdraagt. Het is mogelijk dat zij zullen luisteren. Ik weet één ding, en dat is dat God tot de raven sprak en dat zij HEM gehoorzaamden! Amen! Mark. 16:15. "Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping!" Wij zullen de mensen en de zondaren en ook de Katholieken moeten waarschuwen. Vers 17 "Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen; in Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken," – en in sommige gevallen zelfs in tongen der engelen! –  "slangen zullen zij opnemen en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden! Vers 20. "Doch zij gingen heen en predikten overal,  terwijl de HERE medewerkte en het Woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden!" Matth. 25:5 en 6.  "Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep" -  dat is de Bruid, die de roep geeft! Ze geven een waarschuwing! – "De Bruidegom, zie, gaat uit" – dit toont een  bepaald handelen aan - "HEM tegemoet." En in de 80'er jaren zullen wij uitgaan; en dan zullen wij de HERE ontmoeten. En het zal zijn, alsof wij een andere dimensie zullen binnengaan. 'Hij zal ons in een andere dimensie opnemen.' HIJ is er altijd. De eeuwigheid of de tijd der eeuwigheid, is voor GOD hetzelfde. En wij bewegen ons in die richting verder. En als dit punt tevoorschijn komt, dan  zullen wij worden opgenomen. Alles is getimed gelijk een cirkel. Alles is getimed. De HERE weet exact wat HIJ doet. U weet dat de zon door 12 tekens van de dierenriem heengaat! Wij hebben een klok waar de dingen ook in 12 delen zijn verdeeld, en dat is uw kalender. Alles is door de  HERE getimed. Matth. 24:44-51. "Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de HEER over ZIJN dienstvolk gesteld heeft, om hun op tijd hum voedsel te geven?" – Het voedsel is het  Woord, dat op de juiste tijd zal moeten komen. En dit is het seizoen aangaande de komst des HEREN! – "Zalig die slaaf, die zijn HEER bij zijn  komst zo bezig zal vinden: voorwaar, Ik zeg u, dat HIJ hem over al zijn bezit zal stellen" - en dat is nu! - "Maar als die slaaf slecht was en in zijn  hart zou zeggen: Mijn Heer blijft uit en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan" - Dit houdt ook verband met argumenteren, en met de  dronkaards zou eten en drinken, ze zullen ook beginnen te drinken, enz.! De waarachtige Bruid van JEZUS CHRISTUS, zal niets met alcohol 
te doen hebben. Dat is de Nazireeër-belofte. Voor zover het mij aangaat zou ik willen zeggen, "Raak er nooit een druppel van aan!" – "Dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur dat hij het niet weet, en HIJ zal hem folteren en hem in het  lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars!" Jer. 8:9. "Te schande worden de wijzen, verslagen en verstrikt!"  – Dit waren ook wijzen, maar in dit opzicht zijn ze wereld-wijs! – "Zie het Woord des HEREN hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden  zij dan hebben?" – Verstandelijke wijsheid en verstandelijke kennis! En deze dingen gebeuren vandaag aan de dag! We keren opnieuw terug  naar  Mark.  16:15.  "Gaat  heen in  de gehele  wereld,  verkondigt  het  evangelie  aan de ganse schepping.  "Dit  betekent  dat  wij  tegen iedere schepping zullen moeten getuigen. Ik denk, dat ik vanaf 7 febr. een kruistocht van 4 dagen zal hebben. Dit is alleen voor de gemeente en de stad en dus niet voor buiten de stad. Dan zal ik 5 krachtige predikingen prediken. Het goud wordt nu vanuit Zwitserland naar het Midden-Oosten  gevlogen en ingezameld, zoals ook Salomo het goud van alle kanten liet bijeen halen. Jaarlijks kwamen er 666 talenten aan goud binnen. En het  getal 666 komt in Openb.13 opnieuw tevoorschijn, in verband met de anti-christ. In Ezech. 28 kunt u ook over deze dingen lezen, en dit in verband met Tyrus, wat hier ook een voorbeeld van is. Het drukken van het boek "Blue star album" heeft ongeveer $18.000 gekost. En ik ben nu bezig, om een boek te laten drukken, dat duizenden en duizenden dollars zal kosten. (Dit in verband met de waarde-vermindering van het geld) Het wassen der voeten was een oud gebruik van de eerste Pinkstergemeente, en gedurende die tijd, hadden ze het avondmaal ook. En op een bepaalde tijd zullen wij het waarschijnlijk ook hebben, maar dan zal  het druivensap zijn,  en geen wijn.  Deze dingen, het drinken van het  druivensap met het brood of de cracker, is allemaal, symbolisch, aangaande de dood des HEREN. Deze dingen waren symbolisch. Het verbroken  lichaam des HEREN, was voor uw genezing, en dat accepteert u door het geloof. En het bloed des HEREN - gelijk de wijn - is voor uw verlossing.  Deze dingen waren of zijn symbolisch. Maar het geloof komt door, "ZIJN STRIEMEN IS ONZE GENEZING GEWORDEN". En door wiens bloed wij  behouden zijn geworden, en dat door ZIJN verlossend werk.
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