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We zijn opnieuw in een geweldige tijd van het jaar! De geur van de herfst en winter hangt in de lucht. De heldere kleuren van
onze veranderende seizoenen verschijnen en een tijd om dankbaar te zijn voor de geboorte van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.
Overal om ons heen zijn er tekenen. Sinds 2001 hebben er veel tekenen aan de hemel plaatsgevonden. –  Jaren voor de geboorte
van Christus waren er veel tekenen gegeven in de hemelen en opnieuw zullen er vlak voordat Christus verschijnt tekenen in
de hemelen zijn die op Zijn terugkeer wijzen! (Lukas 21:25) – En nu een prachtige citaat uit de bibliotheek van Neal Frisby.

De wijze mannen en de ster uit het oosten zijn onlosmakelijk verbonden met de geboorte van Christus. "Ik geloof dat hetgeen
aan de wijze mannen verscheen, de 'Vuurkolom' was omdat het gereed was om zichzelf te condenseren en het kind binnen te
gaan! En later zou dezelfde 'Vuurkolom' te midden van hen wandelen!" Matt. 2:9-10, het vers zegt dat de ster vóór hen uit ging
totdat het boven het kind bleef staan! De ster veranderde tijdens de reis daadwerkelijk van richting, net zoals de wolk en vuurkolom
dat deden met de kinderen van Israël!

Vanaf het  allereerste begin van de Schriften worden er  met  betrekking tot  de komst  van Christus onze Verlosser  heel  veel
geheimen in geopenbaard die in mysteriën zijn vervat, vanaf Gen. 3:15 door de hele Bijbel heen. Het toonde het zaad aan waarmee
Jezus  geassocieerd  zou  worden.  Ook  Gen.  1:16-19,  op  de  vierde  dag  scheen  de  zon!  En  4000  jaar  later  kwam de  Zon  der
Gerechtigheid! Hij zei; eer Abraham was, ben Ik.. –  De Bijbel openbaart Zijn eerste komst als een baby. (Matt. 2:1) - Zijn
tweede komst (De opname - I Thess. 4:16-17) – Zijn derde komst (Armageddon - Openb. 19) – De piramidale waarheid drukte
zijn geboorte op een zelfde 4.000 jaar in inches uit! De hemel toonde Zijn eerste komst aan en nu beeldt het Zijn Tweede Komst uit
en verder dan dat en dat geldt ook voor de profetische Schriften. (Matt.24:33-35)

Kijk eens hoe deze oude profetieën definitief werden vervuld. – Micha 5:1 - En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen
onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de
dagen der eeuwigheid. – Jesaja. 9:5 – Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.  – Zo zien we dat deze
mannen echt wijze mannen waren, want ze brachten geschenken die Hem identificeerden en zijn missie openbaarden! Amen! De
betekenis is een verbazingwekkende mysterie, maar het is een goddelijke waarheid!  "Hij was Gods goddelijk geschenk aan de
wereld, geheel gezalfd om te dienen!"

Jesaja 53 geeft een prachtige profetische openbaring, behalve dan het lijden dat met Zijn komst gepaard ging! We zullen slechts
een paar verzen opnoemen, 2-5 maar lees het hele hoofdstuk."Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als
een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat
wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht
in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.
Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij
geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij
verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden." Er staat dat
Jezus geen gedaante noch heerlijkheid had; niets om naar op te zien. Hij werd veracht zodat Hij hen naar het Woord en de wonderen
kon leiden! Maar in Zijn verheerlijkte staat is Hij de mooiste uit 10.000! –  Jes. 43:11 - Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen
Heiland behalve Mij.

De uitverkorenen zullen zijn als  de wijzen,  zij  zullen de tekenen aan de hemel zien en Zijn komst  begrijpen! En zelfs nu
verschijnen er meer kometen en hemelse activiteiten. Zoals het licht dat om de herders scheen (Lukas 2:8-9) zal het ook om ons
heen schijnen en we zullen worden opgenomen.

Hier is wat profetie! Opmerking: het herleefde religieuze en bestuurlijke imperium is nu aan het opkomen en alleen maar in
afwachting  van  de  komende  leider!  "Het  verbond  komt  eraan!  Verheug  u!"  Dit  is  een  prachtige  Schriftgedeelte  voor  Zijn
uitverkorenen. Dan. 12:3 - En zij die wijs zijn, nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen,
gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. Einde citaat.

Deze maand breng ik een boek uit genaamd  "El Shaddai" en een DVD, Christ in Every Book of the Bible. U zult ze heel
opbeurend vinden, vol kennis en heel interessant! We hebben het afgelopen jaar ontzettend veel getuigd en aangezien we een nieuw
jaar  ingaan  wil  ik  u  vragen  om  uw  hulp  voort  te  zetten.  Ik  zal  de  Heere  Jezus  voor  u  bidden  om  u  te  zegenen
en met zijn grote wijsheid te leiden. Ik hoop dat u een heel vrolijk kerstfeest en kerstseizoen zult hebben.  
  

Uw Broeder in Christus,

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie   Een nieuwe DVD uitgave: “Christ in Every Book of the Bible”            
“Omnipresence!”               Ook beschikbaar: “he Sheep and the Coin Parable”               
“Yesterday, Today and Tomorrow”            (€20.00 donatie per stuk)
“The Word Was God”                                                                               
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