
HET TV OOG IN DE LUCHT ― De anti-christ zal het allemaal zien ― De 
mens heeft satellieten met tv-camera’s uitgevonden die de aardoppervlakte 
binnen enkele uren kunnen scannen. Dit zal het moeilijk maken voor degenen 
die gedurende de Verdrukking aan het merkteken willen ontsnappen. (666 ― 
Openb. 13:13-18) Binnen 24 uur zullen ze in staat zijn om elke groep mensen 
of elk strategisch punt in de wereld te lokaliseren! De uitvindingen die voor 
ons eigen gebruik ontwikkeld worden, zullen in de handen van de anti-christ 
vallen als hij aan de macht komt! Met TV camera ogen die elk punt van de 
aarde in de gaten houden zal er geen plaats zijn om te schuilen! God zal som-
migen gedurende de Verdrukking verbergen (Openb. 12:6) (Het Mannelijken 
zoon alreeds opgenomen Openb. 12:5) Ook zal de wereld door middel van 
satelliet-tv de twee getuigen gedood zien worden! (Openb. 11:3-9) Nu volgt 
onfeilbaar bewijs dat de twee getuigen Mozes en Elia zijn, de Twee Profeten 
van (Openb. 11:3) Bijna alle profetische schrijvers zijn het erover eens dat 
Elia een van de getuigen is (Mal. 4:5) Maar dat is niet zo met betrekking tot 
Mozes, sommigen zeggen dat de andere Enoch is! (Hier is het bewijs dat 
het Enoch niet is. In Hebreeën (11:5) zegt het dat Enoch weggenomen is ge-
weest, opdat hij den dood “niet” zou zien! Maar “beide” twee getuigen zullen 
“sterven!” (Maar het zegt dat Enoch “niet” zal sterven!) Enoch was een ‘eer-
ste vrucht type van de Bruid, die niet zal sterven ten tijde van de opname!! 
God verborg Mozes lichaam en niemand kon zijn graf vinden! Waarom? Om-
dat God een toekomstig werk voor hem te doen had (Deut. 34:6 ― Juda 1:9) 
Jezus vertelt mij dit hier op te schrijven “Zijn twee getuigen verschenen op 
de berg der verheerlijking met Hem.” (Lucas 9:30) God heeft Mozes lichaam 
voor een toekomstig werk opgewekt! De Twee Getuigen sterven en worden 
op de derde dag opgewekt (Openb. 11:11) Ook was Mozes een profetische 
type van Christus. Mozes overleed (verdween) werd opgewekt en ze hebben 
zijn lichaam nooit gevonden! Deut. 34:6 ― Juda 1:9) Noch hebben de Joden 
ontdekt wat er met Jezus lichaam gebeurd is! (Het verdween) door God op-
gewekt!

EEN WERELDREVOLUTIE ― We spraken hier gedeeltelijk over, maar 
er is geen twijfel mogelijk dat ik gewaarschuwd ben dat er in de jaren 70  
een wereld rebellie zal komen ― Religieus, economisch (Zonde, revolutie 
en rebellie) Er zal een geheel nieuw concept in de wet worden geïntrodu-
ceerd en slagen! Het zal in de vorm van bescherming komen! vrede! en vrij-
heid. Deze zelfde vrede zal later tot het beest worden omgevormd! (Openb. 
13:18) Dit alles zal in de handen van een religieuze werelddictator vallen. ZO 
SPREEKT DE HEERE!

DE OPRIJZING VAN EEN STERKE MAN ― Zal alzo in Rusland opkomen 
die met Rome en de USA op goede voet zal staan. Ik heb het gevoel dat hij 
voor of omstreeks 1973 gezien zal worden ― Maar er is mij niet verteld wan-
neer hij zijn slimme plannen met betrekking tot zijn leiderschap begint. Later 
zal hij onverwachts veel van de USA vernietigen (atomisch) ZIE, IK HEB 
HET GESCHREVEN SPREEKT DE HEERE (Openb. 18:8-9) (Zie rol 21) 

GOD VORMDE DE MENS ― Voordat Hij hem in het hof plaatste (Gen. 
2:8) ― Ik schrijf dit in geval iemand (rol 18) wil betwisten. Toen ik zei dat 
God de mens ergens anders had gemaakt en hem in de hof had geplaatst, 
Jezus zei me om u te laten lezen wat David werd getoond! (Ps. 139:15-16) 
“Toen ik (Adam) in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten 
van het aardrijk, in uw boek waren al mijn ledematen beschreven, toen nog 
geen daarvan bestond.” (Lees het)

DE BEDEKKING VAN DE EERSTE GEMEENTE ADAM EN EVA ―
Adam en Eva (Gen. 1:26, Psalm 104:2) waren met helderheid bedekt (zal-
ving van God!) Maar toen Eva naar het slangbeest had geluisterd en Adam 
ook overtuigde, verloren ze door toedoen van de zonde hun heldere “glorie” 
bedekking! En de Gemeente (mensen) die naar het beest van (Openb. 13:18) 
luisteren en hem geloven zullen aan het einde ook hun helderheid (zalving) 
kwijtraken! Getrouw aan het woord zei Jezus dat Hij hen naakt, blind en 
beschaamd zou aantreffen! (Openb. 3:17) Nadat Adam en Eva hun heldere 
zalving door toedoen van de zonde waren kwijtgeraakt deden ze vijgenblade-
ren aan en verborgen zich in schaamte! Jezus vertelt mij nu dat de Bruid een 
heldere zalving zal aan doen (door het lezen van de rollen (met de Bijbel) in 
Zjjn Geest) de bedekkende “olie” de (zalving) om bij de verschijning van Je-
zus Christus leven te ontvangen! (Hebr. 1:9 Psalm 45:7 (8)) “Jesaja 60:1-2!” 

DE TAFEL VAN MACHT EN DOOD ― HET EINDE! ― Ik ga hier zo 
eerlijk mogelijk over zijn. Het was gedurende de nachtrust dat ik werd opge-
trokken, ik weet niet of ik daar in het lichaam of in de geest was. Toch had 
ik mijn zintuigen zodat ik bij machte ben te kunnen melden wat ik zag (met 
uitzondering tot een gebeurtenis die ik stil moet houden.) Ik keek neer op een 
tafel en zag een groep mensen (religieuze en politieke) die de verloop van de 
hele wereld aan het uitzetten waren. Want zij hadden de controle over alle 
rijkdommen en de aarde. Zij kozen een wereldreligie en een regering voor 
alle mensen. Ik kreeg en hoorde dit schriftgedeelte in de geest (Openb. 17:11-
12) Ze hadden de absolute controle over al de commercie en 

handel. Het lot van de wereld was in hun handen. Dit alles zal als gevolg van 
plezier over de mensen komen. “Ze zeiden; we zullen iedereen vernietigen 
die niet in vrede gelooft!” Hierdoor zullen de mensen er vertrouwen in heb-
ben. Hun plannen waren voor het Oosten en het Westen (wereldhandel) teza-
men verenigd! Ze plannen om het merkteken of getal eenvoudig in te voeren 
om te zien wie in vrede gelooft en wie niet. Dit slimme plan was satanisch, 
door gebruik te maken van religie zal hij hun misleiden! AMEN! Op een dag 
zal de wereld onder controle van deze mensen ontwaken, die vrede en vrij-
heid beloven, maar alleen de dood en hel zullen verschijnen. (Openb. 13:15) 
― U zult de uitverkorenen plotseling tot in de handen van Jezus opgenomen 
zien worden! Daarna zal alles zich snel voltrekken, plotseling is de wereld 
in de handen van de anti-christ! Een snel werk. “Het tijdperk is ingekort!” 

(IK BEN DOOR DEZE BOODSCHAP NIET AAN HET ZEGGEN DAT 
IK HET ENIGE DEEL HEB MAAR IK HEB WEL EEN SPECIFIEK GE-
DEELTE ― In de rollen is Jezus met betrekking tot de Bijbel niet aan het 
toevoegen of wegnemen, maar een voortdurend werk van de Geest open-
baart een zeer geïnspireerd geschreven sleutel boodschap om de 7e zegel te 
openbaren dat geopend was. (Openb. 8:1) “Ik herhaal sommige onderwer-
pen tweemaal zodat u het beter kunt begrijpen” De enige plaats waar het 
woord boekrol (scroll) in het boek Openbaringen is gebruikt, is na het 6e 
zegel (Openb. 6:14) Jezus deed dit om aan te tonen dat de 7e zegel met een 
rol boodschap verbonden is! Deze rol (scroll) moet geestelijk worden begre-
pen. (Zoals Openb. hoofdstuk 10 geeft dit een beeld van deze zijde van de 
opname en ook de zijde van de verdrukking). God verborg dit met een reden 
en de 7e zegel “stilte” heeft betrekking op beide kanten. Ook gebruikt God 
vlak aan het einde van het 6e zegel het woord verzegeld (sealed) 14 maal. 
(Openb. 6:12, Openb. 7:2) tonen ons wat Jezus in (Openb. 8:1) zal doen, de 
7e zegel “stilte” (verzegeld de Bruid). Hij had deze stilte in (Openb. 4:1) 
hebben kunnen plaatsen, maar dit zegel betrekt meer dan alleen de opname! 
Daar onder en de 7 donderslagen wordt alles wat Adam was kwijtgeraakt 
wederom hersteld! Zelfs de op Eden gelijkende nieuwe aarde! (Openb. 21:1) 
Onder dit zegel wordt de satan verzegeld in de put. (Openb. 20:3) Onder het 
7e zegel keert zelfs het geschreven woord (de Bijbel) terug tot in het gespro-
ken Woord (Jezus) En Hij wordt hersteld tot de waarachtige Heer van de hele 
aarde. (Joh. 1:1, Zach. 14:9) Luister! zegt Hij die de 7 sterren vasthoudt, en 
wiens ogen zijn als een vuurvlammen! (Openb. 1:14-16) Schrijf aan de ge-
meente der eerstgeborenen. Schrijf!  Deze dingen zegt Hij die de Leeuw der 
Donderslagen is!! (Openb. 10:3) (Op dit ogenblik lijken mijn ogen er uit te 
zien als onbeweeglijke bliksemflitsen) Mijn pen is als vuur! Ik bid dat deze 
boodschap in uw hart gebrand wordt! ― Toen het donderde kwam Mozes 
van de berg af met een geschreven boodschap! (Ex. 19:16, Ex. 34:29).

MERK OP DAT ER IN OPENB. 6:1 ÉÉN “DONDERSLAG” WAS 
er werden zes boodschappen geopenbaard! De 7e was (een stilte) Ongeopen-
baard! (Openb. 8:1) Vervolgens (Openb. 10:4) daar waren 7 donderslagen 
en een ongeschreven boodschap werd ongeopenbaard verzegeld! Dit is de 
sleutel tot de stilte in (Openb. 8:1) De ongeschreven (sleutel) boodschap van 
de donderslagen vult de stilte op en wordt tot een boodschap van openbaring 
onder het (7e zegel!) Dit is hetgeen waar de satan niet van af hoefde te weten 
(de opname), bepaalde gebeurtenissen die de wereld zullen beëindigen en 
hoe God de Bruid zal roepen, afscheiden en verzegelen! 

De Leeuw BRULT IN (Openb. 10:3)  (Openb. 8:1) “Stilte“ Als een leeuw in 
het oerwoud brult, zal er plotseling een stilte beginnen. De koning der die-
ren komt eraan! In Bijbelse symboliek betekent een dier “kracht” Dus brult 
(dondert) Jezus, aantonende dat de Koning van kracht er onder de “stilte” 
van het 7e zegel aan komt!!” (de opname) het oordeel volgt snel. 

(Voordat de Bijbel tot boekvorm werd gemaakt was het in rol vorm) ― HET 
ZEVENDE ZEGEL werd geopend en er was een stilte in de hemel, ongeveer 
een half uur lang! Hoe lang dit in Gods tijd duurt is niet zeker. (Openb. 8:1) 
En toen de 7 donderslagen hun stemmen uiten stond Johannes op het punt 
om het op te schrijven, en een stem zei; verzegel hetgeen de 7 donderslagen 
gesproken hebben en schrijf het niet op. Maar dit zal onder het 7e Zegel 
geschreven en vervuld worden! God zal openbaren wat deze 7 donderslagen 
gesproken hadden. “Johannes schreef op Bijbelse (rol) perkament.” Maar in 
(Openb. 10:4) werd hem gezegd om een vacante (ongeschreven) rol bood-
schap te verzegelen. (Want aan het einde zou het aan de Bruid geschreven 
en verzonden worden!!) (Openb. 10:4) Het 7e zegel dat de Bruid met Gods 
handtekening “DE HEERE JEZUS CHRISTUS” verzegelt (Joh. 5:43) de 
Heilige Geest verzegeling van het 7e Gemeente Tijdperk ― (Donderslag! 
Verzegeld) ― ziet u, het was stil in de hemel, alle activiteit was in de don-
ders op de aarde (Openb. 10:4). Hij had de troon verlaten om Zijn Bruid te 
claimen (verzegelen) en om de aarde later in bezit te nemen, en de 7 donder-
slagen zijn er wanneer de ongeschreven boodschap vervuld wordt! 
(De voorspellingen mogen alleen met toestemming geprint worden)
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