“Ik Zal Herstellen Zegt De Heere”! Joel 2:25
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VIJF GROTE TEKENEN
Als het anti-christelijke systeem en satans man aan de macht beginnen te
komen gaf Jezus mij 5 tekenen door om aan Zijn UITVERKORENEN te vertellen.
DE JODEN — Hij zal pretenderen een vriend van de Joden te zijn, en met
hen samenwerken, veel beloften en vleierij. En een plan met hen uitwerken en een manier dat beiden de controle over de rijkdommen van de wereld zullen hebben. Maar aan het einde zal hij hen bedriegen en het goud
absorberen. Let op Rome en uw nieuws!
DE RUSSEN — Achter gesloten deuren zal hij met de Communistische leiders beginnen samen te werken. En hen de zelfde beloften doen als hij
de Joden aangaande de rijkdom gedaan heeft. Hij belooft hen veel dingen,
zodat ze voor hem partij zullen kiezen, waar Amerika niets van afweet.
Daarna krijgt hij alles onder Zijn controle, ze zullen een tijdje in zijn greep
terecht komen. Zijn plan is (vrede en leugens, en beloften van rijkdom).
EEN VRIEND VAN GOD — Ten opzichte van West Europa, de Verenigde
staten en Engeland, (zoals Judas ten opzichte van Christus) — zal hij een
oplossing beloven met betrekking tot hun sociale problemen en meer
rijkdom als hij zegt dat we een beter begrip nodig hebben. Hij zal zeggen;
komt allen als een tezamen zoals de Bijbel dat zegt. Hij zal een gedeelte van
het Woord van God gebruiken om hen te verstrikken! (Hij zegt; laten we
een lichaam onder God worden.) Dit ziet er goed uit, en lijkt op God, maar
de (Heere is de Zijnen op een andere manier in een Geestelijk lichaam door
Zijn Woord en bovennatuurlijke gaven aan het verzamelen). Weest waakzaam!
DE ARMEN — Hij zal pretenderen een vriend van de armen te zijn. En een
plan beginnen uit te werken om de rijkdommen van de USA, Engeland en
West Europa te gebruiken om de Oriëntals en de Communistische landen
op onze kosten te voeden! Dit helpt om ze aan zijn kant te krijgen, en toont
een teken van vrede. Hij liegt tegen elke grote natie, om zodoende al het
goud te krijgen zodat hij een merkteken kan uitgeven. Ook zullen de armen
van deze natie worden geholpen. Ik geloof in het voeden van de armen.
Maar niet door middel van bedriegerijen en een duivels schema, ook ben
ik niet tegen ons pensioenstelsel, maar dit is iets anders, het is een sinister komplot. Door te beloven om door zijn systeem de wereld te voeden
en vrede te brengen verplaatst hij al het goud tot in één schatkist — de
Zijne! De wereld is gedraineerd en een merkteken is uitgegeven. U zult
deze woorden horen. (Oorlog is te duur, zou dit niet beter gespendeerd
moeten worden door het aan de arme landen te geven, om vrede te brengen)! Maar hij liegt en staat op het punt om de wereld te bedriegen met
zijn merkteken! Let op! Hij zal de Bijbel beginnen te veranderen en dat
voor de Joden, Katholieken en Protestanten! Maar al zijn plannen zullen
mislukken en de Communistische rebel zal terugvechten — Armageddon.
De (klei) breekt van het (ijzer) af, hij brengt de Westelijke wereld tot een
botsing. De wereld komt tot uitbarsting. Zijn koninkrijk is door vuur verbrand, een atoomverschrikking!
DE TIJDEN — Vakanties zullen worden veranderd, werkdagen ingekort.
Gods Geboden, Wetten en Woorden zullen worden veranderd. Onze kalender zal veranderd worden. De wereld is op weg naar (een anti-christelijke
revolutie!)

Gebeurtenissen Gegeven in 1960-1966 — in 1967 Vrijgegeven

VERTROUWELIJK VOOR DE BRUID
Twee van Gods grootste mannen weten dat ik gelijk heb, maar vanwege
geld en sponsoring zijn zij bevreesd om iets te zeggen. Gelooft u mij alstublieft, niet ik maar de Heere toont het u. Ik ben alleen maar een dienstknecht, en ik heb de kracht van God nog nimmer zo sterk gevoeld als op
dit moment. Ik voorzag deze belangrijke boodschap. Dit is om Gods uitverkorenen te waarschuwen. Een aantal van de verlossing Groepen en een
aantal van de Pinkster groepen zullen binnenkort tot in een omvangrijke
confederatie misleid worden waaruit sommigen eventueel tot de bruid
van de anti-christ gemaakt zullen worden (de gevallen kerk) Is door middel van de menselijke geest en dode organisaties tot hem gebracht. Luister goed, als u een lid van een van deze groepen bent, wordt dan niet bevreesd. (Maar als u ziet dat ze er in gaan, kom dan uit hun midden weg!)
Dit werd mij getoond en het zal niet falen. (Waak!) Tegen de leiders zal
gezegd worden dat ze voor “de zieken mogen bidden”, en (prediken zoals
de Bijbel het zegt!) Dit zal als lokaas dienen om hen zodoende in een val
te lokken. De duivel zei tegen Eva ook dat ze niet zou sterven. Dit was ook
een type ten opzichte van het verliezen van de geest van God. Ook zal de
overheid hun meer hulp bieden. Maar nadat ze er in (de val) zijn gekomen
zal het als een strik over hen allen komen. Dan zal de Bijbel veranderd
worden en uiteindelijk zal er een andere voor de Katholieken, de Joden
en Protestanten gegeven worden, wat het woord van het beest is. De kerk
en staat verenigd. Er zal een wet worden uitgevaardigd met betrekking
tot het niet meer prediken of bidden voor de zieken en een merkteken zal
uitgegeven worden! Om er uit te komen zullen velen van hun het met hun
dood moeten bekopen. (Maar velen zullen in de wildernis vluchten!) waar
Gods Engelen ze beschermen. In sommige landen zullen ze hun leven geven. U ziet dat het de dwaze Maagden waren. In de val gelopen zoals Eva
met het sluwe beest (Gen. 3:4) de 666 Macht. Maar de (wijze Maagden
voorzagen dit) en baden en bewaarden hun olie (verzegeld) door God
en werden opgenomen! omdat zij met deze enorme confederatie niet instemden. Als sommige van de goede protestantse systemen aan deze samenvoeging deel zullen nemen zal God hen als de dwazen classificeren.
Gods kinderen behoren aan de buitenzijde van Sodom! (Zoals Abraham.)
Ik heb (ZO SPREEKT DE HEERE aangaande dit!) Ik weet dat sommigen
van u deze kerken bijwonen, u hebt een plek nodig om te aanbidden. Maar
wees op uw hoede wanneer u dit ziet komen, u hoeft niet met hun mee te
gaan. Deze boodschap die ik hier schrijf is voor u. Ga deze federatie niet
binnen, blijf er uit! Plotseling zal God u opnemen! Dan zullen de dwaze
maagden in de val lopen en door vele verdrukkingen heen gaan. Blijf waar
u bent, (wees alleen waakzaam.) Want het zal komen. Ik ben met “de Engel
des Heeren gezonden om u te waarschuwen”. Herinner u dat alleen de wijzen het zullen zien, mijn boodschap is niet tot de dwazen maar tot de (wijzen!) De wijzen zullen luisteren totdat ze door het lezen van Gods Rollen
met Kracht bekrachtigd zullen zijn. De Heere zei me dat deze boodschap
mij een zeker financieel verlies en vervolging zal brengen, maar o Mijnheer
(oh Sir), die grote engel staat aan mijn zijde. De Heere zal deze gekozen
groep beschermen en toespreken! Hij zal u niet in de steek laten. Herinner u, ik zie dat er ter (middernacht) een machtige profeet zal komen! om
tegen het samengaan van de kerken te waarschuwen, en om de Bruid te
verzamelen! (Net als Mozes) Dat is alles wat Hij mij nu toestaat u te vertellen, (Openb. — 18:4-8).
Deze rollen zullen een belangrijke rol gaan spelen voor velen gedurende
de grote verdrukking en voor de Bruid reeds nu.
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