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PROFETISCHE TEKENEN! – DEEL 2"We spraken over  de anti-Christ  dat  hij  tot  aan zijn  strijd  met  de  Heer door een nieuw soort  van energie  schild  in  een super  onderzeeër beschermd zou worden, of op andere manieren, in de ruimte of in een soort schuilplaats!" (Opb. 19:19-21) – Job 41:9-12  "Spreekt  over  een  zeer  destructief  wapen  dat  zich  in  de  zee  bevindt;  het  heeft  lichten,  het  zendt  vonken  van  vuur  (atomaire raketten)!" Vers 12 "lijkt een soort van vurige energie straal te tonen!" – Job 40:20, "Spreekt over de Leviathan, symbolisch zijnde voor de satan, draak of de langwemelende slang!" – Jes. 27:1 "De kanttekening gaat zo ver het een stevige kruisende staaf (a stiff crossing  bar) te noemen (metaal, etc.)!" – "Leviathan betekent ook elk groot object van zijn soort in de zee!" – Job 41:25 "onthult dat er een  kwade koning bij betrokken is!" "We spraken over menselijke uitvindingen als profetische tekenen zijnde. Maar ongeacht wat de mens  uitvindt, hij kan de Heer Jezus niet overtreffen of aan Hem ontsnappen!" – "De Heere zal met vuur komen, en Zijn wagenen als een 

wervelwind!" (Jes. 66:15) – "De wagens van de Heere zijn 20,000!" (Ps. 68:18) – Ezech. Hfdst. 1, "zag wervelende wielen van de Heere rennende als een bliksemflits. Elia werd in een soort van hemels voertuig opgeheven; in een spinachtige beweging opgaande!"  (II Kon. 2:11) – "David zag als antwoordt op gebed een wonder in de lucht dat bliksemen schoot en zijn vijanden verstrooide!" (II Sam.  22:10-15)
DE VIER ELEMENTEN – "Jaren geleden openbaarde ik hier in een boodschap (een visioen) – (#1) Waarin het water door een roede in  

beroering werd gebracht. En sindsdien hebben we een aantal van de ergste overstromingen en vernielingen door de zee in eeuwen gezien!  
... En dan (#2) "De lucht was verstoord. En we hebben nog nooit zo vele stormen gezien (sneeuw), tornado's, verwoestende winden! Zelfs  
de wind stromingen veranderden hetwelk in iedere richting catastrofes voortbrengt, etc.!"  (#3) "Het vuur was grotelijks ontstoken, en  
sindsdien zijn er in vele delen van de wereld ernstige hongersnoden opgekomen! ...  Dit zal uiteindelijk tot een wereld voedsel tekort  
leiden!" (Opb. 6:5-8) – "Vanuit de lucht kon u waar ze uit de steden gekropen waren de lichamen op de grond zien. Dit was gedurende de  
Grote  Verdrukking!  Dit  had  ook  gepaard  kunnen  gaan  met  of  veroorzaakt  kunnen  worden  door  straling!  Maar  'hiervoor'  (de  
Verdrukking),  zag ik een grote golf  van water,  wat een grote opwekking van verlossing en genezing representeerde.  Een machtige  
verzameling ... (uitverkorenen) ... en vervolgens een enorme glorie dat door de hemelen rolde, wat de opname representeerde of ervoor  
gereedmaakte!" – "Machtige dingen zijn dichtbij, de tijd van vereniging!" – (#4) "De aarde bewoog zich grotelijks. En in dit profetisch  
teken hebben we over de gehele aarde een aantal van de zwaarste aardbevingen ooit tevoren gezien. En dit zal toenemen totdat de  
aardas ten tijde van de grootste aardbeving van de wereld opnieuw zal veranderen!" (Opb. 16:18-20)

GOD HEEFT ALTIJD AL DE TOEKOMST GEOPENBAARD – (Gen. 18:17, 19) – "Waarin Hij de komende vernietiging voor Abraham niet verborgen hield. En de heiligen van God zullen ook niet in onwetendheid gelaten worden! Hoewel wij de dag of het uur van Zijn  Tweede Komst niet zullen weten, zullen we de tijd en het seizoen wel weten. (I Thess. 5:4) door een profeet!" – (Amos 3:7-8) – "Als het  gaat om belangrijke dingen is God Zelf de datum vaststeller. Laat ons de Schriften dit bewijzen!" – "Hij stelde voor Israël een datum vast om uit Egypte vandaan te komen. Hij stelde voor de vernietiging van Sodom een datum vast. (Gen. 19:13) – Hij stelde voor de geboorte van Jezus een datum vast (Zie hieronder)! – Hij stelde voor de vernietiging van de Tempel en Jeruzalem een datum vast hetgeen gedurende een periode van 40 jaar na de profetie plaats vond!" ... "Hij voorzei 120 jaar van tevoren de zondvloed! (Gen. 6:3) –  Het oordeel over Egypte 400 jaren van tevoren voorzegd! (Gen. 15:13-14) – De intocht tot Kanaän 40 jaren van tevoren voorzegd! (Num. 14:33-34) – Het verbreken van Efraim 65 jaar tevoren voorzegt!  (Jes.7:8) – De terugkeer vanuit Babylon 70 jaar tevoren  voorzegd! (Dan. 9:2) – De dood van de Messias 483 jaar van tevoren! (Dan.9:25-26) – De opstanding van Jezus drie dagen vooruit!  (Math. 12:40) – Het einde van het Millennium 1000 jaren tevoren gegeven! (Opb. 20:7) – "Laat ons dit in overweging nemen, niet alleen toonde het Oude Testament het feit van de komende Messias aan, het vertelde daadwerkelijk de datum van de gebeurtenis!"  (Dan. 9:25-26) –  "De profetie verklaart dat van den uitgang des gebod om Jeruzalem te herstellen en te bouwen totdat 'de 
Messias gedood zou worden' in totaal 69 jaar weken van jaren of 483 jaren later zou zijn! – Hij kwam precies op schema! 4 v. Chr. en stierf 30 n. Chr. en was herrezen tot in de Eeuwigheid! – Het bovenstaande is belangrijk, en het neemt in beschouwing dat God de tijden en het seizoen van Zijn komst aan Zijn kinderen zal openbaren, maar niet de exacte dag of het uur! – De meest belangrijke  crisis van al, het einde van het tijdperk, zal hen getoond worden.In Gods overvloedige liefde en zegeningen, Neal Frisby
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