
DEZE PROFETIE HEEFT BETREKKING OP ONZE TIJD welke in de 20e eeuw 
door de bekende evangelist Charles Price werd gegeven. Het is een veelbeteke-
nende profetie en “vraagt om zorgvuldige studie” door de uitverkorenen. Hoewel 
hij niet in staat was alles in een volledig perspectief te zien, gaf hij toch een on-
gelofelijk vooruitziende blik, en is het een door God gegeven profetie. Op som-
mige punten zal ik zijn schrijven onderbreken en mijn gezichtspunt geven. (Deze 
geschriften zijn onder de stukken van de overleden Charles Price gevonden.) En hij 
begint met ― “Er zal een totale en volle verlossing door Christus zijn. Dit is een 
verborgen geheimenis, en kan zonder de openbaring van de Heilige Geest niet wor-
den verstaan. Jezus is op handen om aan al degenen die naar heiligheid zoeken en 
liefdevolle vragenstellers hetzelfde te openbaren. De voltooiing van zulk een ver-
lossing wordt door de apocalyptische zegels weerhouden en onttrokken. Daarom 
zal, als de Geest van God het ene na het andere zegel zal openen, deze verlossing 
komen om geopenbaard te worden, zowel in het bijzonder als in het algemeen! In 
de geleidelijke opening van het geheimenis der verlossing in Christus, bestaat de 
onnaspeurlijke wijsheid van God; die voortdurend nieuwe en verfrissende dingen 
aan de waardige zoeker onthult. Met het doel dat de ark van het getuigenis in de he-
mel voor het einde van dit tijdperk geopend zal worden. En het levende getuigenis 
wat hierin besloten is ontzegeld zal worden! (In het 7e Zegel zal verborgen manna 
gegeven worden met betrekking tot alle geheimenissen van de tijdperken, en deze 
zullen in Openb. 10 geopenbaard worden) 

De tegenwoordigheid van de Goddelijke Ark zal het leven van deze maagdelijke 
gemeente constitueren, en waar dit lichaam zich ook maar bevindt, daar moet de 
ark van noodzaak ook zijn. De ontzegeling van het Levende Getuigenis met de 
ark van God, moet de verkondiging van het Getuigenis aanvangen, en zal als het 
luiden van een bazuin zijn om de naties te “alarmeren” die het Christendom be-
lijden. Er zal door Christus autoriteit worden gegeven om met betrekking tot de 
ware gemeente die uit de Heere van het Nieuwe Jeruzalem Geboren is, een einde 
te maken aan alle tegenstellingen! Zijn beslissing zal de feitelijke verzegeling met 
de Naam (of autoriteit) van God, van het lichaam van Christus zijn. Gevende hen 
een opdracht om evenzo te handelen. Deze nieuwe Naam (of autoriteit) zal hen van 
Babylon doen onderscheiden! ― De verkiezing en toebereiding van deze maagde-
lijke gemeente zal op een geheime en verborgen manier plaatsvinden! Zoals David 
in zijn bediening door de profeet des Heeren werd gekozen en aangesteld; en werd 
daarna een aanzienlijke tijd niet toegelaten tot de uiterlijke professie van het ko-
ninkrijk! Uit de stam van David zal een maagdelijke gemeente, die niets van mans 
of een menselijke instellingen afgeweten heeft, geboren worden, en er zal enige tijd 
voor nodig zijn, totdat zij uit de minderheid tevoorschijn zal komen en een volle 
en gerijpte leeftijd zal bereiken! De geboorte van de Maagdelijke gemeente werd 
getypeerd door het visioen van Johannes, waar het grote wonder in de hemel ver-
scheen, en haar eerstgeborene werd voortgebracht, (Openb. 12:5) die tot de troon 
van God werd opgenomen. (of met de autoriteit van God geïdentificeerd) Want 
zoals een Maagdelijke vrouw Christus naar het vlees voortbracht, zo zal een Maag-
delijke gemeente de eerstgeborenen naar de Geest voortbrengen, die met de zeven 
geesten van God zullen worden toegerust! Deze gemeente die zo voortgebracht 
zal worden en met het merkteken van Goddelijke Autoriteit verzegeld zal worden, 
zal geen bindingen of onwenselijke lasten hebben, maar de Heilige Zalving onder 
deze nieuwgeboren geesten zal al en al zijn! (Een profeet zal leiding geven. Lees 
de rollen 48, 49 en 50) 

VANDAAG DE DAG (1916) IS ER GEEN gemeente als dat zichtbaar op de aarde, 
alle professies zullen te licht bevonden worden als ze in de weegschaal gewogen 
zouden worden, en daarom worden ze door de opperste Rechter verworpen. Welke 
afwijzing om de reden zal zijn dat uit hun een nieuwe glorieuze gemeente voort zal 
kunnen komen! Dan zal de heerlijkheid van God in het Lam dusdanig op deze typi-
sche tabernakel rusten, dat het de tabernakel van wijsheid genoemd zal worden, en 
hoewel het nu nog niet als zichtbaar zijnde bekend is, zal het binnenkort als uit de 
wildernis afkomstig zijnde gezien worden; daarna zal het zich vermenigvuldigen 
en universeel verspreiden; en dat niet alleen tot en met het getal der eerstgeborenen 
(de 144.000?) maar ook het overblijfsel van haar zaad, waartegen de Draak voort-
durend zal strijden.” (Hier heeft hij (C. Price ) een vraagteken geplaatst, omdat er 
twee mysterieuze groepen van 144.000 zijn ― De ene is in Openb. 7:4 die Israël 
is (de Joden) en zij gaan met de dwaze maagden door de Verdrukking. De andere 
mysterieuze groep is in Openb. 14:1 de eerste vruchten genoemd (vers 4). Dezen 
zijn blijkbaar als een bepaalde groep zijnde met de wijzen geassocieerd. De eerste 
vruchten zouden hun voor de (Joden) uit de verdrukking plaatsen, er zal later meer 
over dit onderwerp geschreven worden.) ― Daarom zal de Geest van David in deze 
gemeente herleven, en bovendien vooral in sommige uitverkoren leden ervan, als 
de bloeiende wortel. Hun zal macht gegeven worden om de draak en zijn engelen 
te overwinnen evenals David Goliath en het leger van de Filistijnse leger overwon.

DIT ZAL DE OPKOMST van de grote Prins Michaël zijn, en zal als de verschij-
ning van Mozes tegen de georganiseerde Farao zijn, zodat het gekozen zaad uitge-
voerd zal worden! Onder welke het zaad van Abraham zucht, maar de Allerhoogste 
zal een profeet en de meeste profetische generatie doen opstaan   die Zijn uitver-
korenen door de kracht van geestelijke wapens zal bevrijden; waarvoor er zekere 
hoofd bevoegdheden grootgebracht moeten worden om het eerste ambt te dragen, 
hetwelk personen in de gunst van God zullen moeten zijn, voorwie angst en vrees 
op alle volkeren zal vallen, zichtbaar en onzichtbaar, als gevolg van de machtige 
werking der kracht van de Heilige Geest dat op hen zal rusten; want Christus zal in 
een aantal uitverkoren vaten tevoorschijn komen om in het Beloofde Land (Nieuwe 
Creatie) te brengen. 

“ZO KUNNEN MOZES EN JOZUA beschouwd worden als typen van sommigen op 
wie van de zelfde geest zal neerdalen, hoewel in een grotere proportie! Waarbij zij 
voor de vrijgekochten van de Heer een weg zullen banen om tot de Berg Sion terug 
te keren, maar niemand zal onder God verkeren, dan degenen die tot “beproefde 
stenen” zijn geworden, volgens het patroon en gelijkenis van Christus! Dit zal een 
vurige beproeving zijn, waar slechts een enkeling in staat zullen zijn doorheen te 
komen. Waarbij de wachters op deze zichtbare doorbraak strikt de opdracht krijgen 
om te blijven vasthouden en samen in eenheid van pure liefde te wachten! (Het door 
de rol verzegelde volk past bij vele beschrijvingen hierin.)

“Sommige beproevingen zullen absoluut noodzakelijk zijn voor de opruiming van 
alle resterende zwakheden van de natuurlijke geest, en na het wegbranden van al 
het hout en stoppels zou niets in het vuur moeten blijven, als een louterend vuur 
zo zal Hij de Zonen van het Koninkrijk zuiveren. Sommigen zullen volledig worden 
verlost en met een priesterlijk kledingstuk naar de orde van Melchizedek worden 
bekleed, kwalificerende hen voor een bestuur van gezag! Daarom is het op hun 
beurt een vereiste om vervolgingen te leiden, elk gedeelte in hen onderzoekende 
totdat ze tot een vast lichaam zullen komen waaruit de wonderen zullen voort-
vloeien! ― Op dit lichaam zal de fixatie van de Urim en Thummim zijn (Ex. 28:30) 
dat is het deel van het priesterschap van Melchizedek wiens afkomst niet in de 
genealogie van de schepping die onder de zondeval is wordt meegeteld, maar in 
een andere genealogie dat de nieuwe schepping is. Vandaar dat deze priesters een 
diepe innerlijke visitatie en een goddelijke inzicht in geheime dingen van de God-
heid hebben, in staat zullen zijn om in een duidelijke grond te profeteren, niet don-
ker en raadselachtig, want zij zullen weten wat er in de eerste originaliteit van alle 
Wezens verborgen is, in het eeuwige tegenbeeld van de natuur en zullen in staat 
zijn om hen volgens de goddelijke raadbesluit en ordening voort te brengen! De 
Heere heeft in waarheid en gerechtigheid gezworen dat er uit de lijn van Abraham, 
overeenkomstig de geest, een Heilige Zaad voort zal komen, dat in het laatste tijd-
perk voortgebracht en gemanifesteerd zal worden. De machtige geest van Kores is 
aangesteld om het fundament van deze derde tempel te leggen en de bouw ervan te 
ondersteunen! ― Ezra. 1:1-4 ― (Jes. 44:28) Sprak God hier in het laatste gedeelte 
van rol #50 niet over? (Capstone)

“Er zijn kenmerken en eigenschappen, waardoor de zuivere maagdelijke kerk gekend 
en onderscheiden zal worden van alle anderen die in een lage positie, vals en vervalst 
zijn. Er moet een manifestatie van de Geest zijn, om deze kerk door op te bouwen en te 
doen verrijzen en de hemel op hun neer te doen dalen, waar hun hoofd en majesteit re-
geren. En niemand anders dan zij die opgevaren zijn en van Zijn heerlijkheid ontvangen 
hebben kunnen op de zelfde wijze communiceren, aldus zijnde Zijn vertegenwoordigers 
op de aarde en ondergeschikte priesters onder Hem. Bijgevolg zal hij in de kwalificatie 
en verstrekking van bepaalde hoge en principiële instrumenten niet in gebreke blijven, 
wie het nederigste en zoals David als weinig beschouw zal zijn, die zal Hij eren met 
priesterlijke soevereiniteit en de verstrooide kudden tot hen trekken en hen uit de naties 
tot in een kudde verzamelen. ― Daarom zal er een heilige ambitie onder de groepen ge-
lovigen aangewakkerd worden dat zij een van de eerste vruchten zullen mogen zijn tot 
Hem die uit de dood is opgestaan, en zodoende tot principiële vertegenwoordigers voor 
en met Hem worden gemaakt. Zij zouden het getal met betrekking tot de eerstgeborenen 
van de moeder van het nieuwe Jeruzalem kunnen zijn, alle trouwe gelovigen die op Zijn 
koninkrijk in de geest wachten, en onder de maagdelijke geesten gerekend worden voor 
wie deze boodschap bestemd is, weest waakzaam en versnel uw tred!! (Ik geloof dat dit 
betrekking heeft op de mensen van mijn boodschap, de Zonen Gods, de eerste vruchten tot 
de Heer! Romeinen 8:19 luidt; “Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het 
openbaar worden der zonen Gods! “Dan luidt (Johannes 1:12) Maar zovelen Hem aangeno-
men hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden. “Dit betekent, degenen 
die op Zijn naam geloven. Onmiddellijk na de verschijning van deze (Zoonschap) gezelschap, 
zullen de oordelen van God de naties bezoeken, die in strijd zijn met de wil van God. Hij die 
overwint, zal met Mij in heerlijkheid wandelen. IK ZAL HERSTELLEN ZEGT DE HEERE!
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