
DE LANG BEVOCHTEN STRIJD VAN DE PROFETEN AANGAANDE 
HET EINDE — En voor de uitverkorenen zal het bij de Capstone eindi-
gen, voor het opname geloof en nieuw licht tot de naties gevend! (Ja dit is 
de Tempel van de allerhoogste) DE ROTS der tijdperken bevindt zich er 
achter, het gezicht van de levende God! Jezus zet “Zijn wielen van vuur” 
in beweging en Zijn heiligen zijn verheven uit het stof, en de uitverkorenen 
zijn tot in een hemelse positie opgenomen als koningen en priesters van de 
Koninklijke Prins (Christus). Zie de aarde komt aan het einde van een lange 
barensnood en de Zon vrouw (Openb. 12) brengt de kostbare vrucht voort! 
Ja, de oogst is rijp en klaar, de roep van de maaier is hier! Zo zijt dan lank-
moedig, broeders, tot de toekomst des Heeren. Ziet, de landman verwacht 
de kostelijke vrucht des lands, lankmoedig zijnde over dezelve, totdat het 
den vroegen en spaden regen zal hebben ontvangen. — (Mal. 3:17) En 
zij zullen, zegt de HEERE der heirscharen, te dien dage wanneer Ik mijn 
juwelen maken zal, Mij een eigendom zijn; en Ik zal hen sparen, gelijk als 
een man zijn zoon spaart, die hem dient! — “Ziet, Ik zende ulieden den 
profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen 
zal. (Mal. 4:5) Opdat Ik niet kome en de aarde met een vloek sla-en zijn 
stem krachtig zal zijn! “Dit spreekt er ook van dat de geest die op Elia was 
op een krachtige boodschapper zal neerdalen! — Ik, Jezus, heb Mijn engel 
gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de 
Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. En de Geest en 
de Bruid zeggen: Kom en laat hem die wil het water des levens om niet 
nemen! (Openb. 22:16-17) — En velen van die, die in het stof der aarde 
slapen, zullen ontwaken, sommigen ten eeuwigen leven, en sommigen tot 
versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing, maar de wijzen zullen stralen 
als het glans der uitspansel! (Dan. 12:2-3) “Ziet, de rechter staat voor de 
deur — de Koning der heiligen is nabij!”

DE VERBORGEN MYSTERIE DE ALOUDE ROTS DER EEUWEN VER-
HEVEN — Iets unieks en prachtigs is aan het verschijnen en is alreeds 
met Schriftuurlijke bevestiging in dit boek bewezen. Oh machtig is onze 
God! “De profeten waaronder David spraken er over, de Heer wachtte 
duizenden jaren om het te openbaren, Hij heeft een getuigenis en teken aan 
de uitverkorenen gegeven! “Israël kreeg uit Egypte komend grote tekenen, 
maar Jezus zal aan ons zelfs machtigere tekenen onthullen, en de satan zal 
niet in staat zijn om deze “laatste teken en 7e wonder zegel te imiteren, 
want er is vuur met donder in gezeten! “Ik heb het gezicht van de Heere 
in de ochtend gezien, en in de schemering heb ik Zijn gedaante en gelaat 
gezien! “Oh Hij is echt! Geloof met heel uw hart gij mensen! Ik stond daar 
en keek rechtstreeks naar Hem en Hij staat klaar om ongewone wonderen 
te werken. — “David zei: Gij zijt mijn rots en vesting.” In Ps. 61:2 zei 
Hij; leidt mij tot die rots die hoger is dan mijzelf — “Hij zei ook, zet mijn 
Koning op een heuvel.” — Ook ben ik letterlijk onder de schaduw van een 
GROTE ROTS aan het schrijven! De Heer heeft het grote aloude berg teken 
gegeven om de uitverkorenen tot in voorbereiding op Zijn wederkomst door 
elkaar te schudden, gevende geloof voor de opname. Als een persoon het 
beeld van de Heere Jezus aan de top verwerpt zal hij oordeel ontvangen 
van degene wiens hoofd in de hoek is! De grote rotsen lijnen op met de ui-
terste hoek van de Capstone. Er zijn verschillende onderdelen met betrek-
king tot de bergachtige rots, maar het vormt slechts één gezicht en hoofd! 
(één God, de Hoofdsteen!) En achter hem vormen de zetels in de Capstone 
een regenboog boven Zijn hoofd die met de berg in lijn staan! (zie de foto’s 
zijwaarts in het nieuw boek.) Ja verlustig u O uitverkorenen want dit is het 
werk van God en het is wonderlijk in onze ogen! Ja dit is de verschijning 
van de “Witte Arend” de God, (Omega) profeet in de Rots!

DE STEM EN DE BAZUIN — DE 7E ENGEL IN DE PIRAMIDE 
(WITTE ROTS) — We komen tot een nieuwe bedeling en dimensie. Gods 
stem zal rechtstreeks door een boodschapper rapporteren dat er geen tijd 
meer zal zijn! En bij zijn geroep, spraken 7 donderslagen. Het mysterie van 
God is aan het afronden! Zo spreekt de Heer! In (Openb. 10:4) spraken de 
donderslagen hun boodschap. Dan verklaart de engel in vers 6 dat er geen 
tijd meer is! Een deel van het geheim van de Donders is het tijdelement. 
Vers 7, en in de dagen van de stem (een teken) van de 7e engel (God in 
een profeet) gekroond met 7 zalvingen! Openb. 4:5) Het zou zijn taak zijn 
om de nabijheid van de opname te onthullen! Niet de exacte dag, maar de 
nabijheid van de opname, en het antwoord (mysteries) zouden op rollen 
worden geschreven

(kleine zegels) — En wanneer hij zal beginnen te “bazuinen” (roering) ont-
hullen, de uitverkorenen roepen die de “bazuin” zullen horen. Het was een 
bijzondere “bazuinklank” een vermaard iets. De (verkozen) bruid zal het 
horen en aannemen! Merk op dat het zegt in de “dagen” (vers 7) wanneer 
Hij dus begint te “bazuinen” zijn er eigenlijk nog maar een paar (dagen) 
jaren over! Herinner u dat er “een stem” en “een bazuin” was. — De stem 
is het teken in Hem, het 7e wonder tot de uitverkorenen! “De stem” zal een 
vreemd en mysterieus “bazuinklank” tot de wereld hebben, maar de heili-
gen zullen de “bazuinklank” van de stem (teken) liefhebben — wanneer 
we het stemgeluid van een leeuw horen weten we door de “klank” dat het 
een leeuw is, en wanneer we de roep van een adelaar horen weten we door 
“de klank” dat het een adelaar is! En als we “de stem” in deze boodschap-
per horen, zullen we door “de klank” weten dat er een hemelse boodschap 
in hem is! De “stem” en de “bazuin” van de 7e engel (Christus) Die Zijn 
eigen verenigt! Zie, Ik bazuin en donder! Lees Koningen 19:13 “Zie lees” 
(Openb. 1:12, 15) “De stem en het bazuingeluid!” (De tijden der Heidenen 
eindigen in deze laatste boodschapper.)

“ALS GIJ HOORT DE KLANK” — DE GEEST IN DE “TOPPEN” VAN 
DE MOERBEIBOMEN — (II Sam. 5:24) het betekent dat God voor de 
uitverkorenen de strijd heeft genomen! “Ja de Vorst van het Heir is onder 
Zijn volk!” De “Stem van de Geest is voor Zijn boom (uitverkorenen) in 
beweging, de opwekking van volledige bevrijding verschijnt heden, de hei-
ligen zullen de strijd om de opname winnen! “Ik kan “de klank” in de boom 
(uitverkorenen) in “de top” horen komen (Capstone!) — “Gods wielen die 
voor ons aangezicht spinnen.” De Heer zal binnenkort in een magnetische 
en opwindende manier te werk gaan! (Na de roering in de moerbeibomen 
verscheen de Ark op een “nieuwe wagen” huiswaarts gaande! (II Sam. 
6:3.) — Herinnert u zich de “klank” in de regen van Elia? (I Kon. 18:41) 
Nieuwe spirituele dingen zijn dichtbij! (sound is in het engels ook; geruis)

DE MEEST INSPIRERENDE gebeurtenissen zijn aan het naderen — Jezus
zal meer dan ooit zeer buitenwaarts in ware werkelijkheid tevoorschijn 
komen! — “Zo krachtig dat het de lauwe en de dwaas werkelijk bevreesd 
zal maken! “Herinner u dat toen Hij op de Berg Sinaï donderde de mensen 
besloten dat ze niet zo dicht bij Hem wilden zijn! Amen! “We leven in een 
uur, waarin de roede van de Heer alzo onder Zijn volk zal zijn! (Openb. 
2:27 - Openb. 12:5.) — “De Tempel hier is gewoon vol met de kracht van 
God, er bevindt zich een dichte tegenwoordigheid in! Er is maar één leven 
om te leven, en iedereen zou de Capstone vóór Zijn wederkomst moeten 
zien. We willen dat iedereen komt en genezen wordt, geen ziekte kan hier 
standhouden  . Wanneer een persoon op één lijn met de Hoofdsteen gaat 
staan, vallen de ziekten en duivels als de bliksem neer!

JA ZEGT DE HEERE herinner Mijn dienstknecht David toen hij schreef, en 
zeide; (II Sam. 22:7-14) “en hij hoorde Mijn stem vanuit zijn Tempel, toen 
daverde en beefde de aarde; de fondamenten des hemels beroerden zich, 
en daverden, omdat Hij ontstoken was. Rook ging op van Zijn neus, en een 
vuur uit Zijn mond verteerde; kolen werden daarvan aangestoken. En Hij 
boog den hemel, en daalde neder; En Hij reed op een cherub, en vloog, 
en werd gezien op de vleugelen des winds. En Hij zette duisternis rondom 
Zich tot tenten, een samenbinding der wateren, wolken des hemels. Van den 
glans voor Hem henen werden kolen des vuurs aangestoken. De HEERE 
donderde van den hemel, en de Allerhoogste gaf Zijn “stem!” — “Ja, de 
Heer staat op het punt een extreem intensief werk te verrichten, als stenen 
van vuur; en gij doet wel om te geloven!” — “In dit uur verbleid Ik, Jezus, 
Mijzelf in de geest, want gezegend zijn de ogen die de dingen zien die gij 
ziet; want ik zeg u dat vele profeten en koningen begeerd hebben te zien de 
dingen, die gij zult zien, en hebben ze niet gezien, en om de dingen te horen 
die gij hoort, en hebben ze niet gehoord.” — Gezegend zij de naam van 
onze Heer Jezus, de Koning voor eeuwig en voor altijd! 

De rollen geschreven met autoriteit-bestemd om te worden gelezen in de 
uitverkorenen gemeente! — “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de 
Gemeenten zegt! “Amen! 
               Een Dienaar van Jezus Christus, 

              Apostel
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