Dit is een mengsel van gebeurtenissen die ter uw herinnering en voordeel uit verschillende Scripts zijn genomen met betrekking tot vervulde en nog te vervullen
profetie; vele jaren geleden geschreven!
Partners willen een herdruk van deze belangrijke profetie.
“Hier volgt een opmerkelijk en fascinerend onderwerp waar mensen echt in geïnteresseerd zijn ... Hoe zit het met de Joodse Tempel? — De grote synagoge is
alreeds gebouwd, maar het is niet in de buurt van Salomo’s bouwterrein! De echte
kan binnenkort verschijnen! ... Ongeacht van welke kant u het ook bekijkt, hier is
de wijze waarop de uitkomst zal zijn, en hier is wijsheid voor de uitverkorenen! ...
Ze zouden heel goed het begin van de nieuwe tempel te zien kunnen krijgen. En
lees dit heel aandachtig, maar ze zullen hier niet zijn als de anti-Christ er plotseling in zit en zichzelf als God zijnde claimt! ... Omdat hij er in het eerste deel van
het 7 jarige vredesverbond met Israël niet ingaat! De joden gaan verder met hun
Oudtestamentische offerdiensten. Maar in het midden van de week (7 jaren) heeft
hij plotseling de macht om het volledig over te nemen. (II Thess. 2:4 - Dan. 9:27)
— Dit is waarschijnlijk de reden waarom mensen zich niet realiseren dat het de
anti-Christ is die het verbond met Israël maakt want hij doet hun offerdienst niet
ophouden dan tot 3½ jaar later als het beest zijnde! En zou het de reeds gebouwde
synagoge wel zijn, dan nog geldt hetzelfde principe!” Openb. 11:1-2, “onthult een
Tempel dat zeer dichtbij is als het al niet op het terrein van Salomo’s Tempel is!”
“Overeenkomstig de profetische Schriften, de Piramidische lijn inches, de hemelse tekenen van boven, plus de Scripts onthullen zij allemaal dat dit in de nabije
toekomst zal zijn, en dat zelfs in ons decennium! En de 7 Donders zullen er net
voor aanvangen, en Gods volk voor de opname verenigen (Bijeenbrengen)! — We
betreden de laatste profetische hoofdstukken van de Bijbel en van de geschiedenis
van ons gemeente-tijdperk!”
“DE TOEKOMST — DESONDANKS ZULLEN ZE BINNENKORT OP EEN
DAG DE TEMPEL VOLTOOIEN — De Schriften lijken dit duidelijk aan te geven!” — “Laten we nu een definitief woord vanuit de Bijbel nemen, Openb. 11:13. Herinner dat dit hoofdstuk 11 profetisch is; toekomst!” Vers 1, “onthult dat
Johannes een meetroede kreeg om de tempel van God en het altaar op te meten,
en degenen die aan het eind van het tijdperk aanbidden! De roede was vermoedelijk in de vorm van een staf!” — Vers 2, “er werd hem gezegd om het meten
van het voorhof, dat van buiten den tempel is uit te laten; om het weg te laten,
want het was aan de Heidense landen gegeven om drie en een half jaar lang te
vertreden!” — Het lijkt dat er hier twee tijdperioden worden gegeven! De eerste
tijdsperiode in vers 2 is het eerste deel van het verbond in Daniëls 70ste week,
wanneer de Joden hun aanbidding in de Verdrukkingstempel startten! Ze herstellen hun offerande en aanbidding!” — “En vers 3 verwijst naar de laatste helft van
de week (zevenjarige periode) de anti-Christ verbreekt zijn verbond, onderbreekt
het en verbiedt aanbidding in de Tempel!” — “Hij zal zichzelf als de valse messias
zijnde in de Tempel oprichten! De bruid vertrekt ergens hiervoor! Ook komen de
getuigen volgens vers 3 precies op die tijd tegen hem op!”
LAAT ONS VERVOLGENS VOORDAT WE HET JOODSE VERBOND uitleggen, beschrijven wat Jezus in Mark. 13:14 zei: “Wanneer gij dan zult zien den
gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniel gesproken is, staande
waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) — Daarna geeft het een
waarschuwing om te vluchten, omdat het verschrikkelijke gedeelte van de Grote
Verdrukking begonnen was!” — “Het is op deze tijd dat het merkteken van het
beest begint! Merk dit woord op dat Jezus gebruikt, gruwel! Een zorgvuldig onderzoek in de Schriftgedeelten van het Oude Testament laat zien dat dit woord
keer op keer in verband met afgoderij gebruikt wordt! Het blijkt dat wanneer de
anti-Christ zijn verbond verbreekt, hij het beeld van het beest tevoorschijn zal
brengen en het in de Tempel zal oprichten.” (Openb. 13:14-15). — “De verschijning van de valse Christus met zijn beeld zou de gruwel der verwoesting zijn die
op de Heilige plaats tevoorschijn komt! Jezus zei: laat al degenen die het lezen het
begrijpen!” — “Nu betreft dit beeld ook al de aanbidding van de valse religies die
de aanbiddingstijl van het beest aannamen, (Openb. 17:5) maar we hebben geen
tijd om daar verder op in te gaan als we bij het Joodse onderwerp gedeelte willen
blijven!”
PROFETIE EN WETENSCHAP PROJECTIES — “Doormiddel van de elektronica zal de standaard telefoon console, tussen de buitengewone mogelijkheden die in de toekomst voor de consumenten in petto zijn, tot de enige computerterminal worden die de meeste mensen nodig zullen hebben. Tekst en foto’s
zullen op een videoscherm bekeken worden die in de telefoon bevestigd is... en
aanvullende data zal als elektronisch synthetische spraak geleverd worden. Telefoon gebruikers zullen ook in staat om te zien wie er belt voordat er wordt
opgenomen!” (Opmerking: Ze hebben nu Beller ID. — Ze hebben de foto telefoon ook, maar zijn deze nog niet uitgebracht.) — “De combinatie van laser optiek en computers, 3-dimensionale holografische afbeeldingen zullen

in de woonkamer weergegeven worden met bijna levensechte helderheid! Het is
bijna gelijk een levend figuur! — Een beetje verder dan dit is 3-dimensionale sex
betrokkenheid!” — (Opmerking: Net gisteravond kwam dit op een TV Show, en
ze zeiden dat u voor het jaar 2000 in staat zult zijn om alles wat u met betrekking
tot genot maar zou wensen, door elektronica en licht zou kunnen commanderen.)
— “Ook zou de anti-Christ in 3-dimensionaal licht in de woonkamer tevoorschijn
kunnen komen om aanbeden te worden — en zodoende een soort van spiritistische ervaring aan gevoel geven, een actuele betrokkenheid met kwade fantasie
van adoratie! — Een Satanische prins uit de put in hem zal hen in betovering
houden! — Eigenlijk is er heel wat meer te beschrijven met betrekking tot de
uitvindingen van de toekomst, maar we zullen dat tot later achterwege laten!”
PROFETISCHE UPDATE AANGAANDE IMMORALITEIT — “In een van de
profetieën werd onthuld dat de toekomstige baan van veel jonge jongens en meiden niet het gebruikelijke werk zoals secretarissen, een ambacht en etc. zou zijn
— maar dat het in de richting van prostitutie zou gaan. Laatst stuurde iemand mij
een tijdschriftartikel, die van de afgelopen 10 of 12 jaren, foto’s van jonge meisjes uit verschillende landen toonde, die uitsluitend ten behoeve van de prostitutie
voortgebracht waren! — En ze zijn in de leeftijd van 10 en 12 jaar oud volledig
ontwikkeld, en ze worden naar verschillende delen van de wereld verzonden voor
seksueel genot! — De meeste levens van deze meisjes zullen op een leeftijd van
18-21 vanwege de drugs, enz. voorbij zijn. — Het is eigenlijk slavernij! (Openb.
18:13) — Er was een documentaire gefilmd over Parijs en haar huizen van legale
prostitutie!... Op een locatie liet het een foto van een gebouw zien waar een of
twee meisjes in aanwezig waren, en aan de buitenzijde waren er honderden in een
rij op hun beurt aan het wachten in dit gebied waar de prijs goedkoop was! — De
man zei dat het net als een lopende band was, waar ze het snel en oraal deden!
— Ze zeiden dat het een vorm van slavernij was, omdat sommige van de meisjes
tegen hun wil in uit andere delen van de wereld vandaan gehaald waren!... En zij
zeiden dat er nog nooit iets tegen gedaan was om het te stoppen!” — Opmerking:
Time Magazine 21 juni 1993, deed een speciaal verslag aangaande kinderprostitutie.
PROFETISCHE PSALMEN 94 — JAAR 1994 — “Nu gaan we wat dieper in
het visioen van de Scripts en de Psalmen! — Er zal een dimensionale verandering plaatsvinden; een scharnierjaar om te onthouden. Het jaar van explosieve
gebeurtenissen, vervolging. Het lijkt er aanvankelijk op dat de goddelozen en
ongelovigen zegevieren! De onuitsprekelijke erge dingen, de werken der ongerechtigheid, opschepperig, de religieuze groeperingen roeren onrust (de opkomst
van wrede en kwaadaardige mannen — ‘94-96) — God zal zijn oordelen vanaf
dit jaar en vooruit met betrekking tot de naties intensiveren; komende oorlogen in
verschillende secties ... geweld, moord, criminaliteit en ook nieuwe wereldwetten
in de jaren vooruit! — Het begin van revolutionaire veranderingen voor deze huidige wereld! — Een groot hemels teken verschijnt in dit jaar! ... Alreeds staan wetenschappers en astronomen versteld over de hemelse bezienswaardigheden die in
de 90’s zullen verschijnen! — Lees Psalmen hoofdstuk 19, waarin Jezus bevestigt
dat de hemelen bepaalde gebeurtenissen zullen voorspellen en onthullen!...” Zie
Ps. 19 — Ps. 94 — Het jaar 1994! — “Vijf planeten (hemellichamen) staan met
de zon en de maan op heel dichte graden in lijn! — Dit is niet een oplijning als
in het jaar 2000 maar een ‘mega’ verzameling op een plaats en vervolgens een
verspreiding! ... 1994 een prominent jaar dat in de richting van een latere wereld
crises signaliseert! Dit teken zal van invloed zijn op de komende 5 jaar en schokgolven zenden, in het bijzonder vanaf 1994 tot 1997 brengende onrust en crises
met betrekking tot de economie, religie, overheid, technologie, het bankwezen, natuurrampen, oorlogen en geruchten van oorlogen! Elk facet van de samenleving
zal veranderen! Propaganda leugens, gedeeltelijke waarheden en enz., fantasie
beloften zullen toenemen... (Hetgeen openlijk en in het geheim gedaan was zal in
de latere jaren in de richting van 1995-97 terugkeren en de wereld blijven achtervolgen! — “Hoewel we de Heere nu op elk moment behoren te verwachten, zullen
Gods kinderen speciale troost nodig gaan hebben en het ontvangen!”
EEN EINDE VAN HET TIJDPERK VOORSPELLING — Verwachte hete winden, vernietiging van gewassen, de hongersnood snelt een bepaalde kant op, en
daarna de andere kant op terwijl het de aarde omvat! Mensen, dieren, en beesten
sterven! — Kort daarna gevolgd door een vuur in de lucht. Vis gekookt door
zeewater (dit deel is atomair). Binnenkort zal de aarde na een vredesakkoord door
een vurige holocaust (atomair) omvergeworpen worden. — Het oordeel zal zijn
weg hebben want de zonden ervan zijn voor Gods aangezicht gekomen! — Mijn
mening wijst op een oordeel in deze eeuw, maar we weten dat het niet ver weg is.
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