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Ja, de Geest van de Almachtige heeft gesproken en de Hand van God heeft deze rol
tot Zijn volk geschreven, die bij Zijn Naam geroepen zijn (Amen!)
Heer Jezus!

Gen. 2:1, “ALZO WERDEN DE HEMELEN EN DE AARDE VOLTOOID” —
Wat kwam er eerst, het zaad, of de complete boom? “Zie, zegt de Heere,
Ik heb elke boom geheel gemaakt. En elke plant geheel, en elk kruid geheel, en dat voordat Ik het in de grond heb geplaatst, en voordat het ging
groeien.” Zoals de Schriften het in Gen. 2:5 gezegd hebben — en daarna
bracht het zaad voort. Net zoals Ik de mens in z’n geheel maakte en pas
later bracht hij (zaad) kinderen voort! Ja, Ik heb de mens uit het stof der
aarde geformeerd. En Ik blies de adem des “levens” in hem. En hij werd
een lopende geest in een lichaam dat Ik voor hem schiep, hij was aards
en hemels. Het aardse zal tot stof wederkeren, maar het hemelse zal tot
Mij wederkeren, totdat Ik het in de laatste dagen weer zal verenigen. “Ik
heb de mens niet in de hof gemaakt, maar Ik had hem ergens anders
gemaakt, daarna plaatste Ik hem in de hof!” Zoals u in Gen. 2:8 en 15
kunt lezen. En de Heere toont mij dat ik dit hier moet opschrijven — En
Adam zag dat elk dier een levensgezel had, maar hijzelf had er geen. “En
Ik, de Heere zeide dat het niet goed is dat de mens alleen zij, Ik zal hem
een levensgezel maken. Ja, voordat de mens gemaakt was, had Ik reeds
een levensgezel voor hem bepaald, en hem zo gevormd dat Ik een rib van
hem weg kon nemen. Hetwelk de vrouw werd, en Ik bracht haar tot hem,
dat was een geweldig iets! En uit het lichaam van Mijn (gemeente) zal Ik
mijn Bruid nemen, terwijl de dwazen in de eindtijd zullen slapen! Gen.
2:21. Uit de wond (Adams zijde) kwam “Leven” voort, de Bruid levensgezel. En toen de zijde van Christus aan het Kruis verwond was, kwam voor
de uitverkoren Bruid in de eindtijd “leven” voort!

DE SLANG, EEN SYMBOLISCH TYPE VAN HET VERLEIDENDE BEEST
666 uit OPENB. 13:18 — Gen. 3:1. Ik de Heere heb de slang listiger
gemaakt dan alle dieren des velds. (Scherpzinnig, mooi, sluw en goed
uitziend) ‘’Zie, zegt de Heere, Ik was daar en Ik zal u vertellen wat er
gebeurde!’’ De Satan sprak door de ‘’slang beest’’ heen en gebruikte een
gedeelte van mijn woord om Eva te verleiden. Ja, net zo als een man tot
haar zou spreken. Ja, en zij is als een type van de dwazen aan het einde.
Zij nam het woord van het “Beest” in plaats van het Woord dat Ik haar
gaf, en zij verbrak mijn Woord. Ja, zij deed mee aan het pleziertje van
de (slang beest)! Zie, zegt de Heere, dit zal met een andere beest 666
in Openb. 13:16-18 eindigen — (De subtiele anti-christ) Waar de satan
doorheen zal spreken om de “gevallen kerk” en de wereld te verleiden!
Zie, de gevallen kerk zal mijn woord verbreken, en het woord van het
beest aannemen! En zoals Eva door het verbreken van mijn Woord aan
een lichamelijke dood leidde. Zie, al degenen die het woord van het Beest
aan zullen nemen zullen van mij afgescheiden worden en een geestelijke
dood leidden! Openb. 2:22-23 en Openb. 18:8 — Niettegenstaande zal
mijn hand er velen als Eva beschermen, nadat zij tot zichzelf kwam, maar
ze zullen een grote verdrukking leidden (de dwaze maagden), maar tot
mijn (uitverkorenen) die zal ik hiervoor wegnemen! Luister nu aandachtig en Ik zal u wijsheid geven, zegt de Heere. Eva was Adams liefje, maar
de satan haalde haar uit Adams ‘’tegenwoordigheid’’ weg! Net zo zal het
beest (de anti-christ) de slapende kerk uit mijn ‘’Tegenwoordigheid’’
wegnemen en haar met zijn woord verleiden! De Satan sprak een leugenachtig woord tot Eva en bedroog haar, en door toedoen van een “leugen”
droeg zij Kaïn, een onheilig kind (een type van de anti-christ) Maar mijn
geliefde Maria droeg het (Heilige Christus kind) geboren van de Heilige
Geest, de Geest der “Waarheid!’’ De anti-christ (het Kaïn type kind) werd
uit een leugen geboren toen de satan sprak, en het (God type kind) werd
in “Waarheid” verkregen, toen Ik, de Heere God sprak! AMEN!
GENESIS 4:15 — HET MERKTEKEN VAN KAÏN EN UIT DE TEGENWOORDIGHEID VAN GOD, het Beest, de Valse Profeet en de anti-christ. Openb.
13:1-13 — De anti-christ (de gevallen ster) — En de Heere God stelde
een merkteken aan Kaïn omdat hij zijn broeder Abel had gedood. Zodat niemand hem op die tijd kwaad zou mogen doen, want (de Heere
had een oordeel voor hem toebereid) Maar later vinden we hier een
tegenovergesteld type van, wanneer een ieder die het merkteken van
het beest Openb. 13 vers 17 niet heeft — gedood zal worden. Kaïn was
gemerkt en een symbolisch type van 666 die aan het eind zal verschijnen. En al degenen die tijdens de Verdrukking het “merkteken” ontvangen, zullen de dood en het oordeel ontvangen, en zij zullen uit de

tegenwoordigheid van de Heere gaan, zoals Kaïn dat deed! Gen. 4:16 —
Kaïn was een profetisch type van het natuur van het beest 666. Mij werd
getoond dat vanuit het Kaïn’s zaad type een valse profeet in de USA zal
opstaan (Een dwaalster — Judas 1:13, die met de anti-christelijke kerk
van Rome verbonden zal zijn, waar het Beest zit. Want hij zal komen als
een “engel des lichts” en er goed uitzien. Zijn plannen lijken een oplossing voor de natie en de problemen van de wereld. Die deze natie eventueel met het Katholicisme zal verbinden, en dit systeem zal het woord
“Eenheid” beginnen te gebruiken, maar aan het eind de waarheid zal
vernietigen! Let op! Want het is nabij, zegt de Heere!

DE OPWEKKING ONDER DE UITVERKORENEN — Terwijl dit systeem
zich in deze natie in het geheim voor een dictatuur aan het voorbereiden
is, bereidt God een grote Opwekking onder Zijn Uitverkorenen, waarvan
sommigen zich in bijna alle kerken bevinden. Daarna voel ik dat de Heere Zijn Kinderen zal opnemen, en plotseling zullen de USA en de wereld
onder een dictatuurschap terecht komen. Want wat er eerst zo erg als
een engel des lichts uitzag, veranderde plotseling zonder waarschuwing
in een woest beest! Maar eerst zal deze opwekking waarschijnlijk tijdens het volgende presidentschap gaan beginnen. Er zal een grote beweging tot de uitverkorenen zijn. Maar het zal niet heel hartelijk door de
denominaties worden ontvangen, omdat zij niet deel kunnen nemen aan
deze zalving die zo sterk geworden is. Er zal ook een beweging onder de
lauwe kerken zijn, maar dit zal steeds meer van de mens beginnen uit te
gaan en minder van God. Totdat zij in het Protestantse Wereld Systeem
verstrikt zullen raken, verenigd met het Katholicisme en later met het
Communisme — ZO SPREEKT DE HEERE! Want zeker zullen in die dagen velen met blindheid geslagen worden! VOOR DE LAATSTE KEER,
KOM UIT VAN HAAR MIJN VOLK!
HET TWEEPARTIJENSTELSEL — zal zich binnenkort tot een Macht samenvouwen. Eerst zullen zij uiteenvallen, maar overeenkomstig hetgeen mij werd getoond, weer samen komen. Waarschijnlijk “maar om
een reden” vanwege zoveel versplinterde partijen in het Democratische
orgaan, zodat ze zich later tot een systeem zullen moeten verenigen of
veranderen. (Later zal dit ene systeem onder de heerschappij van de
anti-christ met de Kerkorganisaties verbonden zijn) (“Het Beeld Voor
Het Beest.”) Openb. 13: 14 — verenigd tot een Wereld Regering. Let op!
Geldproblemen, binnenlandse beroeringen, een burgeroorlog, dit alles
zal een belangrijke rol gaan spelen, en voor de Republikeinen en Democraten zal er een “drastische verandering” gaan komen, als iedereen zich
voor meer kracht zal verenigen! (Als dit niet uit komt, zal ik nooit meer
een andere prediking uitspreken.) Ik weet het want ik heb ZO SPREEKT
DE HEERE! Want dit zal zeker plaatsvinden!
RICHARD NIXON — Zal het tegen de zomer mogelijk moeilijker gaan
krijgen — en RONALD REAGAN — zal in zicht beginnen te komen. En
zoals u weet heeft de Heere mij maanden geleden getoond dat Ronald
Reagan een van de belangrijkste mensen in de natie zal worden. Op de
een of andere manier zal hij een van de meest ongebruikelijke en een
ander type staatsman worden, die wij de politiek hebben gehad. (Een
significante figuur) Let op hem! Want hij is aan geweldige gebeurtenissen verbonden! (Hij is de Gouverneur van mijn staat en de Heere heeft
mij bepaalde dingen over hem getoond.) Hij is een tevoren beschikte en
voorbestemde man. (Zal hij zijn macht ten goede of ten kwade gebruiken? Let op de komende dagen!)
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