KOPTEKST PROFETIE — Toen de Heer tot Habakuk sprak, zei hij hem beslist om
het visioen duidelijk te maken, en dat is nu precies wat de Scripts gedaan hebben; in
een no-nonsense manier de eindtijd onderwerpen duidelijk openbaren! — Hab. 2:23, Toen antwoordde mij de Heere, en zeide: Schrijf het visioen, en stel het duidelijk
op tafelen, opdat hij moge rennen die daarin leze. Want het visioen zal nog tot een
bestemden tijd zijn, maar op het einde zal het spreken, en niet liegen; zo het vertoeft,
wacht er op; want het zal gewisselijk komen, het zal niet vertoeven! — Het zei ook,
dat, hoewel de visioenen van de Heere zouden vertoeven, dat ze absoluut zouden
plaatsvinden! In een gedeelte van het Schriftgedeelte sprak Hij met betrekking tot
zijn dag, en in de rest er van dat de profetieën in de Bijbel pas aan het einde zouden plaatsvinden, hoewel ze zouden vertoeven! — “Hij vertelde Habakuk van de
wagens der verlossing welke symbolisch zijn aangaande de wagens en lichten die
de aarde vandaag de dag observeren!” — Daniel noemde hen de Heilige Wachters!
Ezech. hfdst. 1, hij zag ze als een bliksemflits heen en weer gaan! — De satan is ook
werkzaam (de prins en de Macht van de lucht), omdat hij weet dat zijn tijd kort is.
(Openb. 12:12) — “Maar wij zullen deze macht overrulen; want wij zullen in een
moment, in een ogenblik opgenomen worden!”
VERVOLG — De Schriften vertellen ons dat wij bij het eindigen van het tijdperk,
een zekerder woord van profetie zullen hebben als de Morgenster in onze harten
opgaat! — “De dingen die in de schaduwen verborgen zijn zullen tevoorschijn
springen en zich tot de uitverkorenen onthullen!” — Paulus zei, dat we nu door een
spiegel in een duistere rede zien. Maar aan het einde van de tijd maken ze zich nu
heel duidelijk! En des te meer als de dagen voorbijgaan! De profeet schreef: “Maak
het visioen duidelijk, en ren er snel mee! “De ongelovigen zeiden aan het begin van
de jaren 1900 dat Israël nooit als een natie naar huis zou gaan! — “Hoewel het
visioen vertoefde, kwam de voorspelling in 1946-1948 in perfectie uit! “Israël is
niet alleen een natie in haar eigen land, maar heeft gebloeid en zich opgebouwd;
en dat is wanneer de Schriften zeggen dat de Heere zal terugkeren! — Wat een uur!
DE KRANTENKOPPEN — Een profetie nieuws verslag! — We hebben 2500 jaar
gewacht, maar het visioen is nu duidelijk! “We zijn in de laatste tijden!” — Dan.
9:27, sprak over een convenant welke de Joden met de prins die zal komen zouden
maken! — Isa. 28:15, “sprak erover als een verbond van de hel en dood zijnde! “De
Scripts hebben er niet alleen al tientallen jaren over gesproken, maar gezegd dat het
in de 90’er jaren zou plaatsvinden. — We beginnen dit dagelijks als een getuigenis
te zien zo vlak voor ons als een wegwijzer! — Hoe zullen ze aan zulk een groot
teken ontsnappen! Miljarden zullen dat niet — de uitverkorenen zullen dat wel!
“Zoals de profeet het schreef; laat hem die leze rennen en getuigen!”
PROFETISCHE BETEKENIS — Toen de Joden en Arabische leiders president Clinton in Washington ontmoeten en de eerste fase van de overeenkomst ondertekenden,
begon het plotseling de wel bekende Bijbel studenten te waarschuwen. We zullen uit
een stuk citeren (Let eerst op, daarna van de andere bedieningen met betrekking tot
dit opzienbarend incident) — Aanhaling: Het laatste profetische puzzelstukje is met
bliksem-achtige snelheid op het wereldtoneel losgebarsten. Dit is precies hetgeen
waar Bijbel profetie geleerden, overal, op gewacht hebben — de ondertekening van
een vredes verbond door ISRAËL! Overeenkomstig Daniël 9:27, de ANTICHRIST
zal het VERBOND met VELEN BEVESTIGEN. Wanneer dit gebeurt, zal dat de EERSTE GEBEURTENIS van de verschrikkelijke ZEVENJARIGE VERDRUKKING
zijn!!! Voor het eerst in de geschiedenis is er NU een verbond om te bevestigen!
— Een andere aanhaling: Het onmogelijke heeft plaatsgevonden. Op 13 september
1993, werd er een vredes convenant tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie ondertekend. (Ze zien het als een begin van het verbond waarover in de
Bijbel gesproken was.) — “Het ongelooflijke heeft actueel plaatsgevonden! We zien
nu een ongelooflijke vervulling van Bijbelse profetie! Israël en de Palestijnen hebben overeenstemming bereikt met betrekking tot een plan om de PLO in het centraal
gebied van Israël een politieke voet aan de grond te geven! Een dergelijk vredesplan
werd 2500 jaar geleden door de oudtestamentische profeten voorspeld. Voorspeld
was dat het lot van Jeruzalem en het risico van vrede in het Midden-Oosten de
onderwerpen van de Verdrukking Periode zouden zijn. Daniël 9:27 zegt dat de Antichrist een verbond zal versterken — Aanhaling: “De betekenis en verstrekkende
gevolgen van deze overeenkomst kunnen niet worden overschat! Ik denk dat hetgeen
er plaatsvindt GEWICHTIG is! IS HET ZO DAT WE MET ZOWEL DE VERENIGDE STATEN ALS RUSLAND DIE DEZE NIEUWE OVEREENKOMST ONDERTEKENEN MET ISRAËL EN DE PLO ALS CO-SPONSORS DE LAATSTE PROFETISCHE CONDITIE MET BETREKKING TOT CHRISTUS WEDERKOMST
VOLDAAN EN VERVULD ZIEN WORDEN? — Ja, zoals vele evangelisten zeggen
kan de opname nu of in de nabije toekomst plaatsvinden! — Update — Sinds deze
primaire ondertekening, is de paus voor het eerst in de geschiedenis begonnen aan
onderhandelingen met Israël! Ook werd er laatst op het nieuws gezegd dat hij en andere religieuze sekten naar Jeruzalem zouden willen gaan om het tot een universele
aanbiddingsplek voor iedereen te verklaren! En sprak over een tempel! Wanneer

er meer aan het verbond toegevoegd zal zijn, zal de vorst die komen zal het ondertekenen. We zien een profetische mijlpaal ontvouwd! Dit is Gods vlampunt om de
uitverkorenen voor te bereiden. Waakt en bidt! “In welke ure gij het niet meent, zal
Hij komen!” — Nu zal Jezus Zijn lichaam snel verenigen. — We zien inderdaad
geweldige en opmerkelijke tekenen! — (De laatste en eerste Scripts geven meer
futuristische informatie.)
ZIE, DE HEMELEN ZULLEN SPREKEN — Jezus zei in Lukas 21:25 duidelijk
dat er tekenen en hemelse wonderen in de hemelen zouden zijn! En schrikkelijke
dingen en grote tekenen, (vs. 11) De Scripts zeiden dat dit een hemelse jaar zou
worden (1994) — “En meteen op de eerste van het jaar een mega bijeenkomst van
hemellichamen bij elkaar! Californië kreeg haar derde grootste aardbeving!” (Ik
voorspelde het een jaar van tevoren) — In februari en maart verschenen er twee
Kometen en dat werd opgemerkt door wetenschappers. Eerst kwamen er 2 gerenommeerde personen te overlijden. De voormalige president Richard Nixon en Jacqueline Kennedy. — Ook verscheen er op 10 mei een zeldzame zonsverduistering.
De president stierf er vlak voor, en Jackie stierf er vlak na. Vlak hiervoor vertelde
ik de toehoorders hier dat de helderste planetaire ster Venus boven Californië was
en in het oosten onze grootste planetaire ster Jupiter. Zij stonden van oost tot west
tegenover elkaar. President Nixon werd geboren en woonde in Californië en Jackie
woonde in het oosten. (Beiden stierven in het oosten) — Venus wordt de Blinkende Morgenster genoemd (Openb. 22:16) — En Jupiter wordt door astronomen de
avondster genoemd! Ook was de heldere ster dicht bij het leeuw teken van koningschap en prinsen en koningen! — Vlak voordat dhr. Nixon stierf toonde ik een film
hier genaamd, Dust or Destiny (Stof of het Lot), over de schepping en enz. — Een
week later net voordat de andere stierf predikte ik een boodschap genaamd, Dust of
Destiny! — Als God op de voorbestemde tijdstip roept, dan moeten ze gaan. (Prediker 3:2) Let op: “Er zullen nog 3 Kometen verschijnen voordat het jaar eindigt. Ook
zal er een grote zonsverduistering in de herfst zijn! “We weten niet wat dit allemaal
betekent, maar de Scripts hebben blijkbaar al voorspeld wat er in de toekomst te
komen staat! — “Ik schreef in de Scripts en vertelde de toehoorders hier dat 1994
als tot een climax leidend jaar zou eindigen in ‘95; gedenkwaardige gebeurtenissen
voordat het eindigt!” — Tegelijkertijd kwamen er verschillende bekende beroemdheden te overlijden. Een deel van hetgeen ik u vertel toonde God mij toen ik in
Californië was (Lees Rol #211, meer hierover in een latere deel.)
EEN OUDE PROFETIE — Ergens in de toekomst zou ik graag sommige gebeurtenissen met betrekking tot de mensen van het millennium willen onthullen. Maar
eerst zou ik graag een punt uit willen brengen aangaande een profetie die meer dan
400 jaar geleden gegeven was. Niemand is ooit in staat geweest de code te breken
of wat er bedoeld werd met betrekking tot deze profetie. Sommigen zeggen dat het
symbolisch zou kunnen zijn en wellicht nooit bekend zou worden, en we citeren:
“Veertig jaren lang zal de regenboog niet gezien worden. Veertig jaren lang zal het
elke dag gezien worden. De droge aarde zal nog meer uitdrogen, en er zullen grote
overstromingen zijn wanneer dat gezien zal worden.” — Dit alles is een mening,
maar we gaan 3 interpretaties geven! Ten eerste zal er overeenkomstig de Bijbelse
profetie in Egypte zo veel atomaire neerslag zijn dat het voor 40 jaren niet bewoond
zal worden! — En naar Irak (Babylon) zal men niet meer terugkeren! (Ezech.
29:10-13 — Jes. 13:19-22) Blijkbaar zijn deze twee gebieden niet gereinigd van
straling zoals Hij dat bij Israël en andere gebieden doet! — (Dit over Egypte) zou
hierbij kunnen passen als God het uiteindelijk van de straling reinigt! Maar we hebben nog een mysterie dat het zou kunnen zijn! Ten tweede was de Satan voor duizend
jaar gebonden (Openb. 20:2) En aan het eind van het millennium voor een seizoen
— vs. 3, 7... (40 of 80 jaar, alleen God weet het). In Gods genade zou Hij in die tijd
de mensen van de aarde het teken van de regenboog hebben kunnen geven om hen
te waarschuwen voor het komende oordeel van de witte troon, als ze naar de Satan
luisteren! — Nu zegt de Bijbel dat Hij de regen blijkbaar voor een lange periode
terugtrok, omdat velen van het valse zaad niet naar Jeruzalem wilden komen om de
Heere te aanbidden. (Zach. 14:17) — “Dus riep Hij na al deze tekens het vuur af op
de Satan en zijn volgelingen!” (Openb. 20:9-10) — Ten derde, na het Witte Troon
Oordeel (staat er in de Schriften dat de aarde voor altijd zal blijven), maar de Heer
zal enorme veranderingen maken. En Hij zou met betrekking tot dit tekenen kunnen
geven terwijl Hij op een of andere wijze Zelf het volk bijstaat. Want Hij gaat een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. (Lees Openb. 21:1) — “Dus zal de oude
aarde geheel veranderd worden in een absoluut nieuwe aarde en alzo de hemel” —
Let op: Tijdens het millennium was dat gewoon Gods manier van het slechte weg te
wieden en alleen het goede zaad tot Hem te brengen! Herinner het onderwerp van
de profetie, het alleen maar meningen! — “Maar wat is dit alles toch een mysterie!
Neem maar van mij aan, dat de toekomst voor de uitverkorenen zeker fascinerend
en ongelooflijk om te observeren zal zijn, terwijl ze tot in de eeuwigheid met de Here
Jezus overgaan! — “Waakt, en weest er zeker van dat u bidt!”

Rol 221

Neal Frisby

