DE SCHRIFTEN VERMELDEN — Schrijf het gezicht, en maak het duidelijk! “Hoewel het zal vertoeven, zal het niet liegen; het zal geschieden!”
— Een veelheid van profetie heeft alreeds plaatsgevonden, en er zal nog
meer vervuld worden. Dit zijn de laatste tijden! Overeenkomstig het bewijs, komen we sinds Israël naar huis ging steeds dichter tot het einde van
het laatste Jubeljaar! Jezus zei in Matth. 24:33-34, “Alzo ook gijlieden,
wanneer gij al deze dingen zult zien , zo weet, dat het nabij is, voor de
deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat
al deze dingen zullen geschied zijn.
“GODS PROFETISCHE KLOK TIKT — Het is nu aftellen! Sommige van
deze geschriften zijn alreeds aan het vervullen, andere zullen op verschillende tijden in de toekomst plaatsvinden! — “Naar mijn mening in deze
eeuw of sluitende generatie! — “Waakt! Weest ook gij gereed!” — In Jakobus 5:3 zien we een een deel hiervan alreeds aan de buitenzijde plaatsvinden en de rest wordt handig ondergronds gedaan! En het zegt; in de laatste
dagen... Nu is deze volgende Schriftgedeelte bijna geheel vervuld. Er dient
nog steeds een steekvlam van herstel voor de uitverkorenen te komen. En
het zal drastisch en snel gedaan worden! — Vrs. 7-8, Zo zijt dan lankmoedig, 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. Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt.
EN DIT VOLGENDE SCHRIFTGEDEELTE — begint letterlijk recht
voor onze ogen in vervulling te gaan. Dan. 9:27, En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel
zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten
zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. — “En de vorst die
komen zal, zal binnenkort in deze eeuw onthuld worden!”
“DIT JAAR (1994) — was net als voorspeld een hemels jaar! En dat met
inbegrip van de komst van 5 Kometen. — Volgens de wetenschappers zijn er
alreeds vier voorbijgekomen! — “Ook zal er in het najaar een grote zonsverduistering zijn.” — Jezus zei dat deze type tekenen gedurende de laatste
periode van ons tijdperk zouden plaatsvinden en dat met betrekking tot deze
gebeurtenissen! — Nu in juli, rapporteerde al het nieuws over de grote
asteroïde die Jupiter bombardeerde. — “Dit is de aarde aan het waarschuwen dat het binnenkort ook door grote meteorieten vuurballen bezocht zal
worden! — “En ik heb alreeds mijn mening met betrekking tot de vervulling
ervan gegeven. Openb. 8:7-8, En de eerste engel heeft gebazuind, en er
is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde
geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras
is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een
grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der
zee is bloed geworden; Opmerking: Volgens de Scripts zullen we zelfs nog
voor deze hierboven genoemde Schriftgedeeltes tot een einde komen, een
aantal gebeurtenissen zien!
DE VIER PAARDEN VAN DE APOCALYPS — beginnen naar voren te
komen en zullen in hun eigen tijd-fase komen! — De Witte paardrijder leeft
en zal gelijk we hierboven spraken onthuld worden! — “En voor of bij de
overschrijding van deze eeuw zal het vurige en toch kille vale paard van de
dood de rest, inclusief het chemische en vernietiging in zijn kielzog achterlaten!” — (Openb. 6:1-8) Vrs. 8 — En ik zag, en ziet, een vaal paard,
en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En
hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met
zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der
aarde. — Hongersnood, pest en ziekte zullen toenemen en er zal in het laatste deel van dit decennium een grotere hongersnood opkomen. — “Jezus is
de aarde aan het waarschuwen, maar ze luisteren niet zo goed” — De Scripts
voorspelden dit alles 20 jaar of zo geleden! — “Er zal in elk deel van de aarde een opleving van krachtige aardbevingen zijn! Plus dat de samenleving
en onverwachte maatschappelijke veranderingen ongelooflijk zullen zijn

als iemand zou vertellen wat er nog te gebeuren staat!” — Ook zou de grote
aardbeving van Californië naar mijn mening enige jaren voordat deze eeuw
eindigt moeten plaatsvinden! “Plus dat het westelijke deel van de Verenigde
Staten ook streng geoordeeld zal worden! De schokgolven en schade zullen
zelfs zuid en noordwaarts reiken. Een aantal van onze prachtige steden zullen binnenkort door verschillende type vernielingen weggevaagd worden!”
HET WEER — zal eerst de ene en dan de andere kant op veranderen. Het
zal van al de eeuwen het ergste ooit zijn! De vier elementen zullen deze
planeet teisteren. “Aarde, vuur, wind en water!” — Ik voorzie dat mammoet stormen en grote winden, hittegolven en ijzige kou ook hun weg zullen
hebben! — “De planeet kreunt en is in barensnood omdat Gods volk binnenkort zal vertrekken!”
1994 IS EEN KLIMATOLOGISCH JAAR GEWEEST — zoals de
Scripts het voorspeld hadden en zal evenzo eindigen, en tot in 1995-’96
verdergaande zullen er meer wereld crises komen die op de overheid, aarde
en haar bevolking betrekking zullen hebben! We zouden ook kunnen zeggen dat de immoraliteit de stadia zoals voorspeld heeft bereikt en voordat
de eeuw eindigt twee keer zo erg zal worden! — “De overheid, afvalligheid
en BabyIon zullen deze planeet tot in een fantasie wereld van zonde, goddeloosheid en losbandigheid verleiden!” — Na diverse crises zal er een valse
vrede komen, maar het zal later tot in een atomaire vuurstorm uitmonden!
— “Zie, zegt de Heere, het is later dan je denkt. Want Ik zal komen in
een uur dat gij het niet verwacht.”
DEZE SCHRIFTGEDEELTEN beginnen waarlijk plaats te vinden.
(Matt. 25:1-10) Vrs. 6 En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de
bruidegom komt; gaat uit hem tegemoet. Het lijkt erop dat deze Schriftgedeelten als een strik over de religieuze organisaties van ons tijdperk aan het
komen zijn! — “Binnenkort zal de deur van de Opname sluiten!”
OVEREENKOMSTIG DE PROFETIE — en dat niet al te veel jaren
hiervandaan, omstreeks de tijd dat Israël haar laatste Jubeljaar beëindigd,
zullen China en Gog vanuit het Oosten en Noorden komen en Israël binnenvallen, als sprinkhanen de berg oversteken! (Ez. hfst. 38 — Openb.
16:12) – Moderne dammen, droogtes en een snelweg vanuit China maken
dit mogelijk.
EEN ATOOMOORLOG — zal definitief in onze generatie plaatsvinden!
— Er zullen nieuwe energie wapens vanuit de ruimte en de zee worden gebruikt! — Jes. 24:6, Daarom heeft de vloek het land verteerd, en die daarin
wonen, zijn verwoest; daarom zijn de inwoners des lands verbrand, en er
zijn weinig mensen overgebleven. — “Door de profetische gave voorzie ik
dat er enkele jaren voor deze catastrofe een aantal van de meest ongewone
tekenen zullen worden gegeven vanuit de hemelen!”
EEN VURIGE HOLOCAUST — Rond het einde van de eeuw zal Rome
klaarblijkelijk vernietigd worden. En zoals de Scripts het voorspelden zal
het Vaticaan met vuur verbrand worden! Blijkbaar is dit geprofeteerd in
Openb. 17:16-18, door de 10 koningen als de hoer die op het beest rijdt
weggevaagd wordt!
IN EEN OOGWENK — Zou de Gemeente in deze eeuw opgenomen kunnen
worden en er nog steeds tijd over zijn voor de Slag van Armageddon? — Ja,
naar mijn mening zou dat kunnen; op elk moment tussen nu en de komende
paar jaren. — “Klaarblijkelijk vertrekken de uitverkorenen in het midden
van de Grote Verdrukking, vlak voor het merkteken!” — En dan nog steeds
de mogelijkheid open latend dat de Slag van Armageddon voor het eind
van 2001 voorbij zou kunnen zijn. — Ze hebben een Joods Verbond bijna
afgerond, en deze moet nog door een valse prins bevestigd worden! — “Dit
is geen tijd om te slapen, het zou zelfs nog sneller kunnen zijn dan we denken! — “Laat elke dag tellen, waakt en bidt zodat de Heilige Geest u (er in)
verzegeld kan houden! Laten we het evangelie er snel uit brengen!” (Lees de
eerste paragraaf van Rol #105) — We zullen dit onderwerp later updaten!
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