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PROFETISCHE BETEKENIS – JOZEF'S VISIOENEN    "Schokkende en ongewone gebeurtenissen doen zich over de gehele wereld voor, het is bijna ongelofelijk dat er in een paar jaar tijd zo veel heeft kunnen plaatsvinden! De gebeurtenissen zijn te talrijk om ze hier op te noemen. De naties treden een tijd binnen waar  essentiële, grote en opzienbarende gebeurtenissen zullen plaatsvinden!"  De wereld zal een periode binnengaan, gelijk als in de 

oude geschiedenis in de tijden van Jozef! En zijn visioenen die hij interpreteerde waren niet alleen maar voor zijn tijd, maar hadden ook een profetische betekenis met betrekking tot onze tijd!  Farao ontving twee dromen van de Heere. (Gen. 41:1-7, 25-32)  "De eerste beeldde uit dat er zeven koeien die schoon van 
aanzien waren uit de rivier de Nijl opkwamen. Gevolgd door zeven andere koeien die lelijk van aanzien, en dun van vlees  
waren welke de eerste koeien opaten. In de tweede droom zag hij zeven aren die vet en goed waren, welke door de dunne en 
verdorde aren verslonden werden. (Vers 24)  Beide dromen betekenden hetzelfde. Ze beschrijven dat er 7 goede jaren van grote voorspoed over Egypte zouden komen; en dan door 7 strenge jaren van hongersnood gevolgd zouden worden! (Vers 29-32) Jozef  verklaarde dat de reden waarom de droom ten tweede male aan Farao herhaald was is, omdat de zaak van God vastbesloten is, en  binnenkort zou gaan plaatsvinden! Het zelfde overkwam Daniel, toen er iets belangrijks werden gegeven, het werd ten tweede male tot  hem  herhaald.  Het  tweede  hoofdstuk  van  Daniel  toont  Nebukadnezar's  droom  van  het  grote  beeld,  wat  de  opkomst  van  4 opeenvolgende koninkrijken voorspelde. Dan. hoofdstuk 7 verklaart de zelfde dingen opnieuw, alleen voegt het meer details toe! Als iets zo belangrijk en essentieel is wordt het dus dubbel of zelfs driemaal gegeven."Jozef werd heerser over heel Egypte (vers 43). En Jozef vergaderde al het koren (voedsel) en sloeg het op in voorraadschuren.  (Verzen 48, 49, 57) En gedurende de hongersnood kwamen al de rijkdommen van Egypte in de handen van Jozef; op dit punt had hij de  absolute macht om goed of kwaad te doen, maar hij deed goed!" (Gen. 47:14-26) "Maar als jong kind zag hij al dat dit alles onder zijn  controle zou komen!" Gen. 37:7-9, "Zie, uw schoven kwamen rondom, en bogen zich neder voor mijn schoof, en ziet, de zon, en 
de maan en elf sterren bogen zich voor mij neder!" "Ook voorafschaduwde Jozef wat er met Christus met betrekking tot Zijn volk zou gebeuren, wanneer alles later onder Zijn controle geplaatst zou worden!'' Openb. 12:1, "En er werd een groot teken gezien in 
den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van  
twaalf sterren. Dit spreekt van Israël en de Gemeente der eeuwen! De 12 sterren corresponderen met de aartsvaders van het Oude Testament en de 12 apostelen." – "En het kind dat zij in vers 5 voortbracht zijn de uitverkorenen van onze tijd! Het mannelijke kind  representeert niet alle kinderen van de met de zon beklede vrouw, omdat vers 17 aan ons openbaart, dat er anderen van haar zaad waren die in de verdrukking wegvluchten!'' Het mannelijk kind houdt echter de preëminete positie! (Opgenomen) – "Zonder twijfel  gaat  de  wereld  een tijd  binnen,  gelijk  aan die  van Jozef,  of  is  daar  alreeds  mee begonnen,  welke  14 jaren omvat.  Ook zei  Jezus aangaande onze tijd dat die ingekort zou worden. "Er zal een man gelijkvormig aan Jozef opstaan, maar hij zal de anti-christ zijn!  Gedurende zijn 7 jaren zal er voorspoed zijn. En gedurende de laatste 3½ jaar in de Verdrukking zal er een grote hongersnood zijn, en hij zal ook zijn wereld (voedsel) opslag plaatsen hebben, een wereld bank en wereldwijde aanbidding tot aan hem!'' "Maar verschillend  aan Jozef, zal hij een merk vereisen voor degenen die eten of voorspoed hebben!'' Gelijk aan Jozef (alleen op een verdorven manier) zal  hij al het goud (geld), land en militairen onder zijn controle hebben!'' ''Herinner ook dat toen de Satan zich realiseerde dat hij de hemelen niet in staat was te regeren zijn ambitie daarin verlamde, en komt hij nu door middel van het lichaam van het anti-christelijke beest om de aarde proberen te regeren; en dat wel voor een tijdje zal doen, maar tenslotte falen!''  (Openb. 20:10)  "Als de Bruid 
opgenomen wordt komt de Satan met een grote toorn naar beneden!'' (Openb. 12:9, 12)  "Gedurende de hongersnood kwamen Jozef's broeders en aanvaarden hem, terwijl zij hem eerst verworpen hadden! Dit is een type  van de 144.000 Hebreeën die Christus gedurende de Verdrukking zullen aanvaarden!'' (Gen. 45:1-5) "Er is een reële mogelijkheid, dat  het niet lang meer zal duren, totdat we deze laatste 7 jaren zullen naderen!'' – Toen Jozef de waarschuwing gaf was hij dicht bij en in  het  land  van  de  Grote  Piramide.  En  nu  heeft  God  de  waarschuwing  vanuit  Zijn  Capstone  Piramide  gegeven,  waar  Zijn  stem  de boodschap donderde (om voor te bereiden). En zeker staan we aan de vooravond van al de gebeurtenissen die hierboven beschreven  zijn!'' – "De energie, geld en voedsel crises zal alles regelrecht in de handen van het anti-christelijke systeem brengen!''In Gods Overvloedige Liefde en Zorg,Neal  Frisby
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