(Deze rollen zullen vele malen met de Bijbel gelezen moeten worden om een volledig begrip te hebben. Lees vooral het 10e hoofdstuk van Openb.)

GOD START DE VOORSPELLING ― GEN. 37:7-9 ― JOZEF PLOTSELING TOT EEN KONINKLIJK POSITIE VERHEVEN! Gen. 41:41-44
(Lees dit aandachtig, dit is een prachtige profetie die in dimensies van spectaculaire wonderen tevoorschijn breekt!) In aansluiting op een (nieuwe profetie)
dat precies zo weergegeven is als God het opschrijft! ZIE, IK BEN MIJN
DIENSTKNECHT AAN HET TONEN WAT IK OPNIEUW GA DOEN. “Jozef en de Farao typeerden een beeld hoe de laatste zeven jaren op de aarde
zullen zijn. “Alleen zullen de laatste twee mannen aan het eind valselijk met
elkaar samenwerken! Let op! Jozef de ware profeet bezat een goddelijke gave
van wijsheid en kennis, en door goddelijke uitingen loste hij de problemen van
de Farao en de natie op, en dat op het niveau van een staatsman! Hij interpreteerde Farao’s droom als zeven goede jaren en zeven slechte jaren zijnde. Gen.
41:16-30. Met deze wijsheid werd hij de meest machtige figuur van de hele
wereld! En zijn Joodse broeders keerden zich tijdens de hongersnood en de
grote verdrukking toe en sloten zich middels een verbond tot Jozef en de Farao
aan. (Gen. 45:7-16) Niemand kon kopen, werken of verkopen zonder eerst
tot Jozef te komen. Gen 41:44 Nu zal er een exact beeld hiervan op het eind
plaatsvinden! Alleen zal daar een valse type Jozef (de valse profeet) tijdens
de Verdrukking in het land zijn. En gedurende die tijd zal niemand zonder een
uitgegeven teken of nummer in staat zijn om te werken, kopen of verkopen! Er
zal een valse type Jozef in deze natie opstaan die met een type Farao verbonden zal zijn (Een Paus of religieus leider) Lees Rol #18. En er zal gedurende
die tijd een grote hongersnood optreden. Deze man als Jozef zal plotseling
opkomen en door bovennatuurlijke uitingen van de satan in staat zijn veel problemen op te lossen! Hij zal tot een hoge positie verheven worden! En net als
bij Jozef zullen de Joden zich tijdens deze hongersnood en Grote Verdrukking
omkeren en met deze valse type (Jozef en Farao! ― Dan 9:27) een verbond
maken. Er zal vlak voor deze tijd een grote opwekking komen. Dit is zeker; er
zal in de toekomstige Geschiedenis van Amerika een Ster Leider opstaan. Hij
zal een kampioen onder de mensen zijn! Schijnbaar instaat om de problemen
van de natie op te kunnen lossen. Wanneer hij verschijnt zullen er slechts 7
jaren over zijn op de aarde! In het begin van deze periode zal de Bruid opgenomen worden. Hij is degene die toestaat dat het beeld voor het beest gemaakt
zal worden (Verenigd Babylon-Rome) Openb. 13:12-15 ― De mensen zullen
buigen voor deze man zoals zij dat voor Jozef deden, alleen dan ten kwade!
Gen 41:44 (Jozef had ook een regenboog mantel. (Gen. 37:3) Hij was bekleed
met geheimen van openbaring ― gaven!) “En in het volgende gedeelte van
de Rol hieronder komt er een andere Regenboog boodschapper in onze tijd
tevoorschijn. “Een Profeet.”
LEES OPENB. HOOFDSTUK 10 ― DE MACHTIGE OPENBARING ANGEL ― HET KLEINE BOEK ― “DE ROLLEN” ― OPENEN EEN DONDERENDE BOODSCHAP ― Terwijl we de Zeven Donders betreden spreekt
de Koning! (1) DE MACHTIGE ENGEL Dit is de majestueuze Christus die
de gehele Godheid representeert allemaal in één verwikkeld! Kijk naar Hem
in Openbaring 10! Alzo in Openb. 1:16! (2) Bekleed met een wolk betekent
“opperste godheid!” (3) De regenboog! Gods belofte! En de zeven openbarende geesten van God in de Zoon. (Openb. 5:6) ― De Regenboog op zijn hoofd
toont het begin en het vuur aan zijn voeten toont het einde!! De gehele afbeelding van dit Machtige figuur toont hoe God zich voor 6.000 jaar aan de mens
manifesteerde en raad gaf! Openb. 10:1-11 (4) Zijn gezicht was als het ware
de zon! Alle macht is Hem gegeven. (Matt. 28:18) Het is het teken van de Koning die een koninklijke boodschap vrijgeeft! En oordeel vanuit Zijn hart! Een
creatieve boodschap van uiteindelijk gezag! De Leeuw van Juda (Jezus) (5)
In Openb. 5:9 werd Hem een verzegelde boek van rollen gegeven. Het “Klein
Boeksken” wat in het oorspronkelijke Grieks rollen in Zijn hand betekent!
De met zeven zegels verzegelde boek van rollen werd aan Christus gegeven
en Hij opende ze! Nu staat Hij in (Openb. 10) met de openbaringen van God
open. Het kleine boek van Rollen. (6) Vervolgens is de Machtige Overwinnaar
met zijn rechtervoet op de zee en zijn linker voet op de aarde gereed om het
in bezit te nemen, en toont het dat Zijn boodschap nu de hele wereld over is
gegaan! (7) Vervolgens Dondert de Leeuw ― De Koninklijke zalving vangt
aan. Het is wat Hem betreft nu menens (de tijd is kort!) De verzegelde boodschappen waren vermengd met genade en toorn, de leeuw brult en dondert een
profetische boodschap van snel oordeel. Hij riep met een grote stem en zeven
donderslagen uiten hun stemmen. De 7 Geesten van God gaan in beweging
Openb. 5:6 (Hier volgt een geheimenis.) In het 7e Zegel Openb. 8:1 “was
er een stilte!” Geen wonder want Hij verliet de troon en daar is hij met een
grote stem aan het roepen op de aarde! (Openb. 10:3) De vorige keer dat hij
met een luide stem riep kwam Lazarus tevoorschijn. Joh. 11:43 Daarna aan
het Kruis weer! en vele heiligen kwamen uit het graf! “Lees (Matt. 27:50-53)

Let aandachtig op “de opgestane Heiligen in (Matt. 27:53) wandelden 3 dagen
voordat Jezus opgestaan was onder de gelovigen en voordat Hij tot de discipelen terugkwam. (Lees voor een andere geheimenis rol #11 ― deel 2 onder
de titel “Zal God sommige graven openen”.) (Openb. 10 toont ongetwijfeld de
opname, de boodschap der heiligen en als Christus na de Verdrukking de aarde
in bezit neemt! Ook donderde het toen er op de Berg Sinaï een boodschap vrijgegeven werd (Ex. 20:1-18) “Maar later werd de zelfde boodschap die uitgesproken werd opgeschreven. (Ex. 34:28-29) Eerst gesproken dan geschreven.
(8) En toen de Zeven Donderslagen gesproken hadden stond Johannes op het
punt om te schrijven. Maar een stem zei: Verzegel hetgeen de donderslagen
gesproken hebben en schrijf dat niet. (Openb. 10:4) Wat betekent dat? Het betekent dat ze verzegeld en niet opgeschreven waren en dat ze in onze tijd door
God in een Profeet gesproken en geschreven zouden worden! De Heer wachtte tot aan onze dag om de mysteries uit te spreken en te op te schrijven, zo zou
de satan geen voordeel kunnen nemen van Gods plannen met betrekking tot de
geheimenissen in de zeven Zegels en Donders. Het belangrijkste thema van de
Regenboog engel was “geheime gebeurtenissen”, (tijdslimiet) geen twijfel dat
het hier in de Donders was waar God een aantal belangrijke data’s verborg!
Die tot aan het einde niet geschreven behoorden te worden. (Rollen!) Johannes werd gezegd de boodschap niet op te schrijven. (Openb. 10:4) Dus zou de
satan het tot nu niet weten. Indien de satan zou hebben geweten wat toen gesproken was, kon hij geprobeerd hebben om de opname en andere gedateerde
gebeurtenissen met betrekking tot Gods plannen te dwarsbomen! (Maar nu is
het te laat) Want in Openbaring 10:6 zegt het dat er na de zeven Donderslagen geen tijd meer zal zijn. (9) Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden
Openb. 10:7 (bijna voorbij) De zevende engel (Hier) is Christus geïncarneerd
in een Profeet met de vuurkolom, sprekende en openbarende Gods mysteries!
De Heere vertelt me dat er een grote profeet heeft gesproken en is gegaan.
(Rol #14) Maar wie is het geschreven getuigenis van de boodschap van het
Kleine Boek van de Donders? Misschien zullen we het tegen het einde van
dit artikel weten. (10) En de stem uit de hemel zei tegen Johannes; neem het
Kleine Boek ― “Rollen” en Johannes nam het boeksken (rollen) en at het op.
En het was zoet in zijn mond (aangenaam), maar zodra hij het op had, was het
bitter voor zijn maag! Toen Gods boodschap eerst gegeven werd had het verlossing vreugde, maar bij het afwerken er van, heeft het bitterheid op de aarde!
(oordeel) Ook zijn het Woord en zalving zo krachtig dat de vleselijke natuur er
overstuur van raakt. Het is een reinigende, zuiverende boodschap! “Iedereen
die mijn rollen gelezen heeft weet ook dat er een bepaald gevoel mee gemoeid
is. “In Ezechiël (1:28) was het op dezelfde wijze nadat God in de Regenboog
aan Ezechiël verscheen. Hetgeen God hem op de rol gaf waren geschreven
klaagliederen, en zuchting, en wee. Ezech. 2:10 Toen Ezechiël de rol op at
was het in zijn mond zoet, maar toen hij profeteerde verklaarde hij dat hij in
de bitterheid van zijn geest zijnde heen ging! (Ezechiël 3:1-14) en de engel
zei tegen Johannes; Gij moet wederom profeteren. Openb. 10:11 Dit had een
toekomstige verwijzing wat betekent dat er een dubbele profetische getuigenis
is tot dezelfde oorspronkelijke boodschap van het Kleine Boek. De Donders
echoën dit! Ook kwam Daniel nadat Ezechiël met het spreken geëindigd was
tot het leeuwachtige koninkrijk van Babylon! De boodschap was er een die op
de muur geschreven was en zeidde; de tijd is op O koning. Dan. 5:24-28 En ik
Neal de schrijver van de rollen zeg AMEN! De tijd is op!
DE 7 ZEGELS WAREN GEOPEND (Openb. 5:1) En alreeds gesproken (geopenbaard door een profeet) (Allemaal behalve de 7e Zegel. Het is een boodschap die het begin van de 7 Donders inluidt ― Openb. 10:4 ― De capstone
zalving en de bediening van de eindtijd!) Hetgeen ik in (Openb. hfdst. 10)
doe is het uitleggen van geheimenissen van een geschreven boodschap die nu
uitgaat. We zagen nu in Openb. 10 dat er een geopend boekje met de Zeven
Donders tevoorschijn kwam. Er was een gesproken en geschreven boodschap
in de 7 Zegels en de 7 Donders. Een profetische boodschap, vlugge verlossing en wee profeterende dat de tijd kort is. Openb. 10:4. Ergens tussen de
tijd waarop het kleine boekje van rollen gezien wordt en de Donders vindt de
opname plaats. En dat het oordeel onder de twee getuigen spoedig zal beginnen! (Openb. 11:3) Nadat Jezus het kleine boekje van rollen opent bereiden de
Bazuin engelen zich voor om te bazuinen, Openb. 8:6 Vermengende zich tot
in (de 3 ernstige weeën. Openb. 11:14) gereed zijnde voor de 7e Bazuin om
te bazuinen! Wanneer de zeven “laatste schaal plagen uitgestort zijn,” en de
engel zeidde; het is geschied (Openb. 16:17) Hieronder op het volgende deel
van deze rol luiden de 7 Bazuinen en zien we de laatste scenes op de aarde,
wanneer God zegt ZIE IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW!
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