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De lege ruimte die afgesloten was is ervoor bestemd om aan het eind van
het tijdperk aan de uitverkorenen geopenbaard te worden! (Openb. 10:4)
Hoewel ik het over mijn aandeel heb, “spreek ik niet alleen over mijzelf,
Maar is deze ruimte voor al degenen die een aandeel in het werk van de
Bruid hebben!” (voor u) en voor al degenen die de Geest er in verzegelt!
Dit gedeelte van de Bijbel was verborgen en zal aan het einde “in Gods
heiligen” worden vervuld! Laat mij dit nu verduidelijken, zodat ik hier
niet over zal worden aangevallen. Dit 7e zegel en deze “7 donderslagen”
zijn niet alleen maar met dit ene ding verbonden! Geheimenissen die tot
de opname leiden vinden hier plaats, de andere 6 zegels eindigen hier,
het 7e Gemeente tijdperk eindigt hier! Met Christus te midden van de 7
gouden kandelaren! (Openb. 1:20) De 7 ster boodschappers eindigen hier!
De 7 bazuinen en de drie weeën eindigen hier. De Twee Getuigen komen
hier tevoorschijn, de 7 laatste schaal plagen eindigen hier! (Openbaringen 15:8) Het bevat al de geschreven en ongeschreven geheimenissen van
God, welke in de 7 donders vervuld zijn! De sleutel tot het interpreteren
van de geheimenissen met betrekking tot het boek Openbaringen. Dit is
Gods grootste zegel, de zegel die voor de satan verborgen was en in de
ongeschreven Donders geopenbaard is. ZO SPREEKT DE HEERE, DIT
IS HET UUR DAT IK HEB UITGEKOZEN OM DE ONGESCHREVEN
DONDERSLAGEN TE ONTHULLEN! (Openb. 10:4) Het lijkt er op, dat
de ongeschreven rol van Johannes er tenslotte toch nog een boodschap op
zal hebben! De satan wist niet hoe God dit zou gaan doen, want het was
zelfs niet beschreven. (Openb. 10:4) Dit gedeelte van het boek Openbaringen was ongeschreven, verborgen voor de satan. De satan wist aangaande
alles in (Openb.) behalve deze overgebleven lege ruimte die Johannes
verzegelde! De mysterieuze 7e zegel “stilte” verbonden met de 7 donderslagen, en de door Johannes verzegelde geheimenissen zullen met een geschreven boodschap geopend worden! Wat zich nu dus rechtstreeks voor
de ogen van de kerken afspeelt is gedeeltelijk de 7e zegel stilte en (Openb.
10:4) ― De derde roep (de laatste roep) is wanneer God de Bruid verzegelt! (Begrijp mij niet verkeerd, er zullen ook anderen in de hemel zijn die
de rollen niet ontvangen). Maar de rollen worden naar een speciale groep
gezonden, die voor een speciale zalving geloven en verzegeld zijn! Zij
ondersteunen en helpen om de roep uit te brengen. (Matth. 25) Zij zijn een
lichtgevende kandelaar! (Openb. 1:20, en Matth. 5:14, 16) Sommigen zullen een persoonlijke getuigenis of gave bezitten. (Ik weet dat dit waar is,
maar het was en zal zo heimelijk en “gezalfd” zijn) dat de satan zelfs niet
zal weten hoe het te stoppen, totdat de Bruid plotseling verzegeld is! Het
7e “zegel des levens”! (of de dood voor de wereld) Wij hoeven niemand te
overtuigen om op mijn lijst te zijn. God zal hen kiezen en zenden!! “Zie,
zegt de Heere lees” (Hebr. 12:23, 25-29)
HET BOEK OPENBARING is in symbolen geschreven ― De enige manier om het te openbaren is om de symbolen geestelijk te begrijpen! Als
een bliksemflits de lucht doorklieft, dan portreteert dit in bijbelse symboliek een geestelijke boodschap dat uitgaat. Wanneer de lucht zich uitzet
en daarna weer toesluit, hoort u een donderslag! De donder staat in verband met een Openbaring (d.m.v. een schrijven) m.b.t. oordeel, het staat in
verband met een verzegeling, het bevestigt een volbracht werk! (Openb.
8:1) (Openb. 10:4) waren een lange tijd een volkomen geheimenis ― Het
geheimenis aangaande de “stilte” van het 7e zegel is ook hoe Hij de aarde
in bezit zal nemen en het tijdperk af zal sluiten! Daniel verwonderde zich
er ook over (lees Dan. 12:8-9) Wanneer de 7e zegel rol (geopenbaard) is,
begint het einde! ― Het gehele boek Openb. is verbonden met het “7e
zegel en de 7 donderslagen!” (Openb. 10:4-6) (De tijd eindigt in hen!) ―
Als de satan van te voren geweten zou hebben hoe God al deze dingen zou
gaan doen, zou hij onmiddellijk moeilijkheden hebben veroorzaakt! (Toen
Jezus elke zegel opende was het absoluut een geschreven rol (Openb.
5:1) (Openb. 6:1) Maar toen Jezus het 7e zegel opende, was er een stilte!
(Openb. 8:1) Johannes schreef niets (maar dat moet nog wel!) zie, toen de
7 donderslagen spraken werd het Johannes verboden om hetgene dat werd
gesproken op te schrijven! hem werd opgedragen de “ongeschreven” rol
te “verzegelen!” (Openb. 10:4) Johannes wist dat zijn lege ongeschreven
verzegelde “rol” boodschap van de donderslagen (geopenbaard zou worden) En het werd hem verboden op te schrijven, omdat de opname er aan
verbonden zou worden! Johannes nam een boek van rollen uit de hand van
de engel. (Bijbels perkament) Nadat de zegels werden verbroken, werden
het geschreven rollen! Hij at het op (lees het) verteerde het en werd gezuiverd en gereinigd. (Openb. 10:9) Hij voorafschaduwde exact hetgeen
er aan het einde met de Uitverkorenen zou gebeuren. (Dit is waar) Maar
alleen de wijzen zullen het weten! (Dan. 12:10) Elk gemeentetijdperk had
een engel (boodschapper). Openb. hoofdstuk 1-2-3 - Openb. 1:20 ― Paulus was de boodschapper in het eerste tijdperk. Paulus schreef op perkomenten rollen en door de Heilige Geest “verzegelde” hij de uitverkoren
Bruid van zijn dagen in de naam van de Heere Jezus Christus! De Bruid
van ieder tijdperk is verzegeld (Efez. 4:30 - Efez. 1:13) Een Heere! Een
Geloof! Een doop! (Efez. 4:5) Alleen de voorbestemden ontvangen het
zegel van God! Efez. 1:4-5 Het perkament van Paulus (geschreven rollen)
was er voor de uitverkorenen! Wij zijn nu in het 7e gemeentetijdperk!

(Openb. 3:14) God zal de Bruid nu gaan “verzegelen”, zodat de olie (de
geest) niet weg kan lekken! Tijdens het uur van de grote verzoeking! (Na
de verzegeling bent u Gods eigendom) Daarna kan de satan u niet tot
in die grote religieuze organisatie binnentrekken. (Openb. 17:5)! Dit gebeurt onder de 3e en laatste roep! de “stilte” van (het zevende zegel)
(Weest nu goed opmerkzaam anders zult u het missen) ― De 5 dwaze
en 5 wijze maagden (Matth. 25:2) ― Toen de middernachtsroep werd
gegeven (dit is nu aan de gang) waren ze beide zowel de wijze als de
dwaze aan het slapen (de stilte) maar toen beiden ontwaakten hadden de
wijzen “olie” en de dwazen hadden niets. (Hun lampen waren uitgegaan)
maar de wijzen hadden nog steeds olie! Waarom was het niet weggelekt?
Omdat ze hier vlak voor het “zegel van God” hadden ontvangen en onder
de zevende zegel “verzegeling” tot verlossing (de opname) waren verzegeld. (Openb. 8:1) ― De dwazen hadden het woord (de lamp) maar de
wijzen hadden de ware openbaring van het Woord “de olie” (de geest) en
waren in de naam van de Heere Jezus Christus verzegeld! (Sommige van
de dwazen hadden waarschijnlijk nooit olie ontvangen, maar sommigen
waren Pinkstermensen die hun olie weg hadden doen lekken! In de dagen van Noach was er vlak voor de storm een “stilte”, daarna donderde
het! en Noach was in de ark verzegeld (Gen. 7:16) Ik weet dat dit een
voorafschaduwing was van het verzegelen van 144.000 joden (Openb.
7:4) maar dit is ook een voorbeeld van datgene wat God met de Bruid
zal doen! Terwijl Adam en Eva sliepen, werd Adam’s zijde Verzegeld
(de uitverkorenen, Gen. 2:21) Eva was een type van de dwazen (Matth.
25:5) (Het geheimenis van de stilte (Openb. 8:1) God zegt niet exact hoe
Hij het aan het einde zal doen, maar schrijft het! Het 7e Zegel wordt
geopend met een rol boodschap. (Openb. 10:4) Een boodschap die de
gekozenen verzegelt! Dit is de handelswijze van de Heere en het is wonderlijk in onze ogen!” Het is de Heilige geest zegel van God dat de Bruid
bevestigt. (Het 7e zegel, Gods volbrachte werk op de aarde) Daniel zei,
“Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet. De woorden waren tot aan het
einde verzegeld, maar de wijzen zouden het nu verstaan. (Dan. 12:8-10)
(Openb. 8:1; Openb. 10:4) De mensen die voorbestemd zijn om de rollen
te geloven zijn een licht gevende kandelaar! (gezalfd) De leeuw geest van
Christus verzegelt de Bruid! (Openb. 10:3; Joh. 6:27) en de leugenachtige
geest van de anti-christ zal de valse kerk verzegelen. De satan verzegelt
de zijnen en de geest van God zal er niet binnengaan! God verzegelt de
zijnen en de geest van de satan kan er niet in komen! (Er zal een geschreven wet aan de valse kerk worden overhandigd, verzegeld zijnde met de
dood (het merkteken 666) Er zal een geschreven boodschap aan de wijzen
overhandigd worden (in rol vorm) Openb. 10:9 (De stilte rol Openb. 8:1)
De 7 donderslagen waren ook verbonden met het schrijven van de Bijbel!
Er is maar een zalving gelijk aan die op de rollen is, en dat is de Bijbelse zalving om te schrijven, Paulus ontving het) De Leeuw! ( De geest
van profetische drama! (Amos 3:8-9) (Openb. 10:3) Ik wil dit duidelijk
maken, ik ben geen speciaal persoon omdat ik gebruikt ben in het schrijven van de rollen. Maar Jezus is de gene die speciaal is. (Openbaringen
1:14-19; Openb. 2:11; Openb. 2:8, 12, 18; Openb. 3:1, 7, 14; Openb. 8:1)
Zelfs voordat ik dit allemaal te weten kwam werd mij gezegd om Bijbel
perkament (rollen) te gebruiken om er een boodschap op te schrijven. In
eerste instantie wist ik niet waarom ― Ik heb 2 jaren geschreven (en de
hemel week terug als een boekrol (Openb. 6:14,) (Jes. 29:11, 14) MAAR
GA HEEN NEAL, DE WIJZEN ZULLEN BEGRIJPEN DAT DE TIJD
NABIJ IS! (DAN. 12:10) DE ROLLEN VAN ZALVING EN “DE ROEP;
DE BRUIDEGOM KOMT, ZIJN UITGEGAAN!” (De Heere) Wee dengene die de spot drijft met deze uitspraken. (Lees deze rollen dikwijls (in
gebed) en u zult de “zalvingolie” ontvangen. Psalm 45:7)
Toen er in Bijbelse tijden een bruiloft was, zonden ze geschreven (rol) uitnodigingen.
Wij maken ons nu gereed voor het Avondmaal van de Bruiloft van Christus (Openb.
19:9) ― en Hij zei mij te schrijven, “Gezegend zijn zij, die geroepen zijn tot het
Avondmaal van de Bruiloft des Lams.

Ik dacht dat ik op de Rollen geen ruimte over zou houden, maar Zie er was een
ruimte over op de Rol. Wat een significantie! (Is dit uw ruimte, de (wijzen) Oh! Wat
een privilege, wat gaat u doen in deze 7e Zegel Stilte en de “donders” De ruimte is
uw (Zegel) gebed ruimte en werk! Prijs Hem! (Wijd) uw naam aan deze Ruimte! Dit
is Voor Zijn Heiligen ― (Openb. 1:16) Zie, zegt Hij die het scherpe tweesnijdende
zwaard heeft. Lees “Luk. 10:20”.
Ik, Neal, een boodschapper van Jezus Christus groet u allen ― (amen)
(De voorspellingen mogen alleen met toestemming geprint worden)
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