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 (BRON: KJV EN DE STATENVERTALING)

God is barmhartig, en waarschuwt de gehele mensheid over zijn woorden. Hij onthult zijn plannen ver vooruit om de  
verstandigen  en  getrouwen te  waarschuwen.  God spreekt  tot  mensen  in  dromen,  visioenen,  woord  van  kennis  en 
profetie. Maar met betrekking tot cruciale kwesties spreekt hij door profeten. God sprak profetisch tot Noach over de  
vernietiging van de toenmalige wereld met een vloed. Het duurde 120 jaar, Noach wachtte, predikte, bouwde de ark en  
was tot de afgesproken tijd druk bezig. Op de afgesproken tijd kwam de zondvloed en het woord van God geschiedde. 

{Genesis 7:16} "En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje, van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had. En  
de Heere sloot achter hem toe." 17.) En die vloed was veertig dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden, en  
hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde.

"Dit is een vervulde profetie.

God gaat verder met het tonen van Zijn genade aan de mensheid, maakte compromissen voor de mens en kwam in eigen 
persoon om het met zijn vriend en profeet Abraham te bespreken. Lees Genesis 20:7, de eerste keer dat God een mens  
een profeet noemde. De Heere God bezocht Abraham om kwesties te bespreken die vóór hem in de hemel opgekomen  
waren. Over hoe Sodom en de omliggende steden zichzelf in tegenwoordigheid van God vervuild hebben. 

{Genesis 18:17} En de HEERE zeide: Zal Ik voor Abraham verbergen, wat Ik doe? 

De Heere ging Sodom, Gomorra en de omliggende steden vernietigen. Abraham bemiddelde als een profeet voor deze  
steden. De Heere zei dat als hij  10 rechtvaardigen in die steden zou vinden, hij  deze niet  zou vernietigen, maar de  
uitkomst leverde slechts drie personen op; Lot en zijn twee dochters. De verwoesting van Sodom en Gomorra werd door  
God zelf, rechtstreeks aan de profeet geopenbaard, in dit geval vervulde het slechts in enkele uren in vergelijking met die  
van Noach.

God waakt over Zijn Woord om het uit te voeren. Hij bevestigt Zijn woord ook. Hij vertelde Abraham dat zijn zaad 400 jaar  
lang in een vreemd en vijandig land zou verblijven, maar dat Hij hen zou bevrijden en die natie zou bestraffen-Egypte. In  
Genesis 50:24-25 bevestigde God het door Jozef. 

{Genesis 50:25} God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren!

God waakte over zijn woord aan Abraham en bevestigde het in Jozef en voerde het in Mozes uit. Toen het de bestemde  
tijd was om de profetie die aan Abraham gegeven was te vervullen, zond God Mozes om Farao het volgende te zeggen; 

{Exodus 5:1} "Laat Mijn volk trekken, dat het Mij een feest houde in de woestijn!"

En het geschiedde ten einde van de vierhonderd en dertig jaren, zo is het even op denzelfden dag geschied, dat al de  
heiren des HEEREN uit Egypteland gegaan zijn.

God sprak tot de profeten over de komst van de Heiland en de problemen aangaande de 70 weken van Daniël. De profeet 
Jesaja profeteerde over de komst van de Heere in Jesaja 9:5 en het geschiedde in de geboorte van Jezus Christus. 

{Luc. 2:11} Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

In vers 25 zag Simeon de verlossing en vertroosting van Israël, Christus des Heeren. In vers 36-38 kwam de profetes  
Anna en zij  zag de Heere ook en sprak over hem tot het volk.  Wie weet hoeveel mensen er in die dagen door het  
bestuderen van de profeten de Heere verwachten. Wanneer, waar en hoe de Heere zou komen was voor iedereen een  
raadsel. De religieuze mensen, rabbijnen, etc wisten waar hij geboren zou worden en sommige wisten het seizoen, maar  
de openbaring van de Heilige Geest aangaande deze kwesties ontbrak. Mattheüs 2:3-8 openbaart de bezorgdheid van 
Herodes, de hogepriesters en de schriftgeleerden met betrekking tot de geboorte van Jezus Christus.

{Matth. 2:5} En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den profeet: 
Micha 5:1

Dit toont ons allen hoe God dingen aan zijn profeten openbaart, die het vervolgens bekend maken aan degenen die  
luisteren  en  er  aandacht  aan  schenken.  Een  ding  is  belangrijk;  bevindt  u  NIET  aan  de  zijde  van  Herodes  en  de  
schriftgeleerden als het om profetieën gaat. Weest aan de kant van de herders, de drie wijzen uit het oosten, Simeon,  
Anna en de discipelen, in het bijzonder vissers en de nederigen.

God openbaarde aan Daniël dingen over het einde der tijden en de gebeurtenissen die zullen volgen, het is belangrijk om 



er rekening mee te houden zoals de Geest het aan de gemeenten van alle tijdperken gesproken heeft. Deze 
gebeurtenissen komen er aan en niets kan hen tegenhouden. Daniel 12:1-4. 

{Dan. 12:1-4} En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een  
tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te  
dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. 2.) En velen van die, die in 
het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige  
afgrijzing. 3.) De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de  
sterren, altoos en eeuwiglijk. 4.) En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde;  
velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.

In Mattheüs 24:21 profeteerde onze Heere hetzelfde; 

Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet  
zijn zal.

Dit is de genade van God, dat we al deze dingen gehoord mogen hebben voordat ze plaats zullen vinden, wat zeer 
binnenkort is. Jezus zei in Johannes 14:3;

En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat 
gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

God profeteerde in zijn goedheid door mannen en vrouwen van God steeds opnieuw over de dingen die komen gaan. 
Aan de apostel Johannes gaf hij het boek van openbaringen, het laatste zetje en is doorgegaan om het met de dag 
duidelijker te maken. Het is tijd om uit de slaap te ontwaken want het uur is gekomen en vrees niet, want Hij is getrouw, 
die u geroepen heeft en zal geen van de Zijnen falen, in Jezus Christus naam Amen. 

{Job. 35:10} Maar niemand zegt: Waar is God, mijn Maker, Die gezangen geeft in den nacht?

In het boek Openbaring vinden we climaxen van profetieën van God door profeten tot zijn volk. Openbaring 1:12-16; 19:9-
16, 22:12-16, dit is de GODHEID zelf die aan het praten is. Diezelfde die sinds de hof van Eden tot de mens begon te 
praten is nu nog steeds aan het praten. In Openbaring 16:16-21; 20:1-15 beschrijft God HET UITEINDELIJKE OORDEEL. 
Wat zal uw uiteindelijke huis zijn, DE HEMEL OF DE HEL. Beproeft uzelven, dat Jezus Christus in u is?

God laat Zijn volk in ieder geval niet zonder een getuigenis achter. Kijk naar de wereld en u zult zien dat God aan het 
spreken is, maar de mensenkinderen luisteren niet. God meent het serieus en Hij zei in het boek van Mattheus 24:35;

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

God gaf ons vele getuigen door de jaren heen, fijne mannen die deze wereld over de komst van de Heere en het einde 
der tijden hebben gewaarschuwd. Enkele van deze mannen waren WIGGLESWORTH, CHARLES PRICE, EVAN ROBERTS, 
WILLIAM BRANHAM en NEAL FRISBY. Lees hun boeken en preken en u zult er achter komen dat God zijn geheimen aan 
zijn knechten, de profeten nog steeds openbaart. Het fascinerende aan dit alles is dat alle profetieën van al de tijdperken 
tot een hoogtepunt komen. God ruste in Genesis 2:1-2, op de 7e dag nadat Hij de hemelen en de aarde en al hun heir 
geschapen had. God schiep in zes dagen en rustte op de zevende dag. God heeft nu op gelijke wijze bijna zes dagen met 
de mens gewerkt en Zijn rustdag het Millennium komt, hetgeen de zevende dag is. Weest gereed want de Heere komt er 
aan, hij is alreeds vertrokken, de lange reis zal binnenkort tot een einde komen. Hebreeën 9:28 zegt; 

“zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.”

De staat Californië is een staat dat mensen van alle nationaliteiten herbergt. Californië is een staat als de waterrijke  
vlakte van Sodom en Gomorra {GENESIS 13:10}, zelfs als den hof des Heeren. San Francisco en Los Angeles zijn als  
deze twee steden, rijkdom, geweldig nachtleven, mode, sodomieten, vermaak centra, en te midden hiervan bevinden zich 
ook godvrezende mensen net als de rechtvaardige Lot en zijn huis, die bedroefd was door al hetgeen er in zijn steden  
plaatsvond. Er zijn veel mensen van God en oprechte christenen die zich in die staat bevinden, maar profetie heeft zijn  
plaats. U wilt niet met profetie in botsing komen, omdat u dat toch niet zult kunnen winnen, dat is het probleem met veel 
mensen  van  vandaag  de  dag.  We  zijn  niet  verteld  waarom  Lot,  zelfs  toen  hij  vanbinnen  gekweld  werd  door  de 
gebeurtenissen in Sodom en Gomorra, daar niet vandaan verhuisde of met Abraham voor gebed en raad contact zocht.  
Hij verloor alles, waaronder zijn vrouw. Als hij voor het oordeel weggegaan zou zijn, zou hij allen inclusief zijn vrouw 
gered hebben, en zijn dochters zouden niet gedacht hoeven te hebben dat er niemand was om hen een kind te geven. Al  
die  dingen  gebeuren  als  er  geen  visioen,  profetie  en  droom  is  om  de  mensen  en  zelfs  Lot  en  ons  vandaag  te  
waarschuwen. Maar vandaag de dag heeft God ons niet zonder een getuigenis gelaten.



God kan ons helpen door ons te waarschuwen, maar zal niet in onze plaats zijn woord gaan gehoorzamen. Profetie, is  
informatief, het leidt, waarschuwt, geeft een idee van tijden en seizoenen, schenkt zegeningen en nog veel meer. Op 29  
april 1965, in Los Angeles, California, predikte broeder, William M. Branham, een preek genaamd 'Choosing a Bride.' In  
deze boodschap deed hij een oproep naar de mensen om zich te bekeren van hun zonden en zich tot God te keren, en  
predikte dat deze stad een dezer dagen naar beneden tot in de zee zou belanden, miljoenen mensen zullen sterven,  
eigendommen verloren zullen gaan, gebouwen, wegen, bruggen etc. er niet meer zullen zijn. In zijn profetie zei hij, dat  
het aan een rampzalige aardbeving onderhevig is. Neal Frisby is een andere profetische man van God aan wie de Heere  
de  problemen  aangaande  Californië  in  de  vroege  jaren  1960  door  profetie  geopenbaard  had.  Hij  noemde  de 
catastrofistische  aardbeving  die  Californië  te  wachten  staat  In  zijn  geschriften.  Hij  sprak  over  Los  Angeles,  San  
Francisco en dat deze zich zelfs tot in Arizona uit zou strekken. Dit soort van verwoesting zal de hand van God zijn;  
wordt daar niet door bevangen. Zelfs als u koppig bent en weigert op Gods waarschuwing acht te slaan, kunt u uw leven  
verliezen en zal Jezus Christus u  nog steeds binnenbrengen; alleen hebt u dan wel besloten om met profetie in botsing  
te komen. in den mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. God openbaart zijn geheimen aan zijn knechten,  
de profeten.

Wetenschappers kunnen in algemene zin voorspellen waar een grote tremor zou kunnen plaatsvinden, maar het is door  
middel  van onderzoek nog niet  mogelijk  gemaakt  om met  betrekking tot  specifieke locaties,  of  nauwkeurige timing 
voorspellingen daadwerkelijk ramingen te maken. Ernstige aardbevingen, die in staat zijn om tsunami's te genereren,  
hebben steden en bevolkingsgroepen weggevaagd. Vulkanen doen zich zowel op land als in de zee voor, deze zijn  
allemaal tot Gods beschikking. We zouden er in onze dagen goed aan doen om te herinneren dat in 1985 de Nevado del  
Ruiz vulkaan vier steden in de Andes van Colombia met ongeveer 20.000 mensen weggevaagde. Deze mensen werden 
levend in hun slaap begraven, toen de hete vulkanische as al hun gemeenschappen `s nachts verraste.

God is geduldig en lankmoedig aangaande de mensenkinderen, maar heeft een vastgestelde tijd om zijn woorden aan 
zijn knechten, de profeten te vervullen. God spreekt in zijn barmhartigheid tot mensen, om ze op verschillende manieren,  
aangaande Zijn handelingen, voor hun eigen bestwil te waarschuwen. In 1937 deed zich een dergelijke situatie voor  
waarbij  een 17  jaar  oude  boerenjongen  JOE BRANDT genaamd betrokken was.  Hij  lag  door  val  van paard  in  een  
ziekenhuis in Fresno en verkeerde in een halve coma. Hij ging in en uit zijn bewustzijn. Hij had verschillende visioenen 
en was in staat om hetgeen hij had gezien op te schrijven, wanneer hij zijn bewustzijn had. God creëert situaties en doet  
wat Hij wil, zoals Hij deze jonge jongen in dit geval van dingen die onderweg waren visioenen gaf. Zijn visioen begon met  
beelden die zich vormden, daarna werden het afbeeldingen, kleuren, geuren, geluiden en bewegingen. De scène was Los  
Angeles. Hij zag het groter en groter worden, bussen en vreemd gevormde auto's vulden de straat in de stad zoals  
vandaag de dag het geval is. De toekomst van Los Angeles werd hem getoond. Hij zag een klok op de Boulevard, hij zag  
dat het tien voor vier was. Deze zonnige middag was gelijk het vroege voorjaar. Vijf minuten later begon hij iets te ruiken  
en het rook als sulfa, als de dood en het kwam uit de oceaan, en het sijpelde door de aarde tot in de atmosfeer, (het  
zouden breuklijnen geweest kunnen zijn).

Toen ontstond  een  aardbeving;  daarna  een hard lawaai  en honderden  geluiden.  Daarna allerlei  geluiden,  kinderen,  
vrouwen en dolle jongens met oorbellen volgens zijn beschrijving van wat hij zag. (Realiseren mensen zich de toename 
van mannen met oorbellen vandaag de dag, wat is de oorsprong daar van, werd dit ook onder de discipelen van JEZUS 
CHRISTUS aangetroffen? Stel u apostel PETRUS of PAULUS met bungelende oorbellen eens voor.) Hij hoorde vreselijke  
kreten en het water bleef maar komen. De aarde begon als een picknicktafel in de richting van de zee te kantelen. Hij zag  
alles  vanaf  de  San  Bernardino  Mountains  tot  Los  Angeles  in  de  zee  schuiven.  Zijn  visioen  ging  verder  naar  San  
Francisco, die als een pannenkoek tot  in  de zee omgedraaid werd. Hij  zag de Boulder Dam opbreken en de Grand 
Canyon dichtsluiten. Er zijn nog andere gewone mensen die zoiets in dromen hebben gezien, maar de mens claimt  
optimistisch te zijn. De tijd zal leren hoe het werkelijk zal aflopen.

Maar  God  onthult  Zijn  geheimen  aan  Zijn  knechten,  de  profeten.  Mannen  van  God  hebben  aangaande  Californië  
gewaarschuwd, het probleem is nu aan de mens, sommige denken dat ze door gebed profetieën kunnen veranderen,  
sommige denken dat ze genoeg geloof  hebben om door de storm heen te  komen, sommigen denken dat  het niets 
uitmaakt. Wat uw overtuiging ook is, bid en vraag God om wijsheid. Lot heeft in Sodom veel verlies geleden, ondanks het 
feit dat de engelen zijn hand en die van zijn familie vasthielden. De vrouw heeft het niet gehaald. Zorg ervoor dat u  
Abraham hebt om voor u te kunnen bemiddelen, een engel om aan uw hand te trekken en de kracht van de geest om te  
kunnen zien wat komen gaat. De wijsheid is het voornaamste, de wijsheid van boven. Gelooft Zijn profeten.

{II Kron. 20:20} Gelooft in den HEERE, uw God, zo zult gij bevestigd worden; gelooft aan Zijn profeten, en gij zult  
voorspoedig zijn.


