
RICHARD NIXON — EEN DICTATOR OF HEILIGE? — De mensen zeggen nu 
al, dat hij maar één termijn zal halen, maar dit zou heel goed langer kunnen duren. 
Dan zullen de mensen daadwerkelijk zien wat voor een soort persoon hij is. Ik zie 
dat er een grote druk op hem zal worden uitgeoefend, en als hij getrouw zal blijven, 
zal hij waarschijnlijk de laatste president zijn die dat doen zal, maar laten we waak-
zaam blijven, want mensen veranderen. Hij is er niet exact vrij van om een dictator 
te worden, want meestal komen die in een nederig en religieuze geaardheid maar 
veranderen later tot precies het tegenovergestelde. Kijk maar naar Judas, hetzelfde 
zal het geval zijn met een aantal van de laatste machthebbers. De tijd is kort, en we 
zouden niet verbaasd moeten zijn om wat dan ook te gaan zien plaatsvinden. (merk 
op) dit is interessant, God gebruikt de letter “N” in eindigende dingen. Noach begint 
bijvoorbeeld met een “N” en de zondvloed kwam! De “N” van Nimrod stond in ver-
band met de torenbouw van Babel, maar werd “in oordeel” onvoltooid achtergelaten, 
en de hedendaagse moderne “toren van Babel” (het ruimte-programma) opnieuw 
de letter “N”-Neal-Armstrong zet zijn voet op de maan (het oordeel volgt!) De let-
ter “N” werd opnieuw gebruikt toen Rome onder Nero afbrokkelde en verbrande 
(Openb. 17:10) En nu verschijnt de letter “N” opnieuw in Nixon, als het niet met 
hem beëindigd zal worden, dan is het klaarblijkelijk een definitief teken dat het in de 
volgende era beëindigd zal worden, in wie daarop ook maar mag volgen! 
De “N” is zodoende een teken met betrekking tot de laatste kans voor de naties voor-
dat de kwade leider zal opkomen! (In het schrijven van de rollen gebruikt de Heere 
de letter “N” van Neal om het einde en een kritieke tijd aan te tonen) houd dus uw 
ogen open, want “binnen een willekeurige 24 uur” kan een Natie Leider of gedach-
ten plotseling veranderen! — Ook werd mij in Rol #22 getoond dat Kennedy een 
onverwachte moeilijkheid en verrassingen zal hebben. Een gedeelte hiervan heeft 
plaatsgevonden, maar tegelijkertijd had God mij niet meegedeeld dat hij niet voor het 
presidentschap zou gaan. Er is meer op komst ten opzichte van hem, gebeurtenissen 
die aan zullen tonen of hij tegen 1977 wel of niet voor president, zal opgaan — Op 
de juiste tijd zal God openbaren wie de laatste leider zal zijn, en Hij zal het vrijgeven! 
Waakt!

DE OMVANG VAN HET HEELAL — GODS PLANNEN — De komende heer-
schappij en het werk van de heiligen. Om dit te schrijven moet men weten hoe gi-
gantisch Gods universum is (het is zelfs voor engelen eindeloos) Alleen de Heere is 
het einde ervan, en er is aan Hem geen einde! Zijn eeuwig licht (leven) gaat voor-
durend door, en ook zal het leven van de heiligen nooit eindigen! De heiligen zul-
len het heelal overwinnen, er zal voor hen geen tijd of ruimte meer zijn. Zij zullen 
ongetwijfeld in staat zijn om in een verheerlijkt lichaam waar ze ook maar willen te 
verschijnen, en dat zelfs nog sneller dan het licht reist! De mens heeft laatst de maan 
bereikt, maar dat is slechts “één mijl” in Gods grote magnetische systeem. Als de 
mens naar de verste planeet zou gaan, zal hij zich nog steeds in de achtertuin van de 
hemelen bevinden. De mens kan het einde niet vinden! Recente ontdekkingen ont-
hullen dat ons eigen Melkweg uit honderd miljard sterren is samengesteld, waarvan 
sommige groter zijn dan onze zon, en het universum wordt door miljoenen van der-
gelijke stelsels bevolkt. Sommige zijn miljoenen lichtjaren verweg! God heeft voor 
zo’n onthutsend en verbazingwekkend universum (die zich geheel binnen in Gods 
Geestelijke Lichaam bevindt) zeker een plan en groot doel!! Het lijkt ongelooflijk 
dat hij zonder reden zo een dergelijke gigantisch universum zou scheppen. Het uur 
is nu aangebroken dat hij sommige van zijn plannen aan de heiligen zal beginnen te 
ontvouwen! “Jezus vertelt me   dat Hij ons hier niet alleen maar geplaatst heeft om 
kinderen groot te brengen en te sterven, Hij heeft een plan voor zijn Uitverkoren zaad 
om met Hem in Zijn enorme zonnestelsel te heersen en te werken! Er is mij getoond 
dat Hij iets veel groters voor ons heeft dan men zich zou kunnen voorstellen of dat 
ik schrijven kan! Ik zie dat Hij een groep aan het voorbereiden is om daarmee in Zijn 
geheimen en werk te delen! Zijn plan is prachtig! De Schriften beweren dat de heili-
gen in Zijn grote hemelse stad, koningen, priesters en heersers van God zullen zijn! 
De gelijkenis van de ponden toont een verschil in posities in het komend leven aan. 
Hij gaf de een autoriteit over 10 steden en de ander over 5 steden en etc. Sommigen 
zullen hogere en anderen lagere posities hebben. (Luk. 19:11-19 - Opb. 7:3 - Zach. 
14:16-17) Sommigen zullen dicht bij de bruid zijn, en dan de Uitverkoren Bruid zelf 
nog. (Matt. 25:1-13.) Misschien zullen de dwaze maagden rondom of dichter bij de 
aarde zijn. Er zijn verschillende gradaties II Kor. 12:1-4. Gedurende de laatste 6000 
jaren is God aan het voorbestemmen geweest wie de plaats van vele engelen zal in-
nemen, die met de satan werden uitgeworpen. Zonder twijfel plant de Heere om de 
lege plekken te vullen, die de engelen hadden achtergelaten! Want het zegt dat we 
als de engelen van God gekend zullen worden! (Mark. 12:25) Ik ben er toe geneigd 
om te geloven dat we in Gods ruimtetijdperk plannen zullen passen, ook om over 
de Nieuwe hemel en aarde de waak te houden. (Openb. 21:1-9) Ongetwijfeld zullen 
we over de heerschappij van het Duizendjarig rijk moeten waken! (Openb. 20:3-8) 
Zie, Ik heb de Zon, maan, sterren en planeten uit Mijn mond gespuwd! “Mijn Woord 
schiep ze” — Sommigen noemen me een hogere macht, maar Mijn Uitverkorenen en 
Engelen noemen mij de Machtige God en Heiland, die was en is en die komen zal! Ja 
er zullen buiten mij geen andere goden zijn! (Ex. 20:3) Jes. 9:6 (5).

ZULLEN WIJ ELKAAR IN DE HEMEL NET ZO ALS OP DE AAR-
DE KENNEN? — Waar gaan de mensen na de dood naartoe? Ja we zullen

elkaar in de hemel kennen — lees I Kor. 13:12 — Mozes en Elia werden herkend 
toen ze met Christus verschenen. (Matth. 17:1-3) Dit zal een van de redenen zijn 
waarom u zich in de hemel zult verblijden, want u zult uw dierbaren weer opnieuw 
zien! We zullen mogelijk ook onderscheidingsvermogen hebben om degenen die we 
tevoren niet gekend hebben zoals de Apostel Paulus, Elia enz. te herkennen. We zul-
len Jezus in één oogopslag herkennen! Als een persoon sterft stuurt de Heere een be-
geleidende engel tot hen. (Ps. 91:11) verklaart geheimen na de dood, omdat de men-
sen achteraf verbaasd zijn als ze ontdekken dat ze ook een geestelijk lichaam hebben! 
Zelfs een die levendiger en alerter is dan die van voor de dood. DE AFREIS VAN 
DE ZONDAAR EN DE HEILIGEN — Waar zijn de doden (Luk. 16:26) Goddellijke 
openbaring zal onthullen dat dit waar is (Luk. 16:22-23) Het vleselijk lichaam van 
de uitverkorenen die in de Heere Jezus sterven is in het graf, maar de echte u, de 
geestelijke persoonlijkheid “vorm” is in een prachtige wachtplaats, dat vlak onder de 
derde hemel voor hen bereid is. (II Kor. 12:1-4) totdat ze zich ten tijde van de opname 
met hun lichaam zullen verenigen “Hemelse Tegenwoordigheid” die dan verheerlijkt 
wordt! Nu wordt de zondaar die zonder God sterft naar een plek begeleidt die niet zo 
mooi is, onder of (vlak boven) of in de buurt van de uiteindelijke hel totdat ze zich 
alzo met hun verdorven lichaam zullen verenigen om voor het oordeel te verschijnen. 
(I Kor. 3:13-14 Openb. 20:12) daarna gaat de zondaar uiteindelijk naar de duistere 
verblijfplaats. Beide plaatsen werden geschapen, de hemel voor de heiligen en de hel 
voor de ongelovige. De gelijkenis van de rijke man en Lazarus openbaart herken-
ning in de hemel en ook dat de mensen na hun dood onmiddellijk naar verschillende 
plaatsen gaan! (Luk. 23:43) De rijke man herkende ook Abraham, die hij tevoren niet 
eerder had gezien. Hij zag ook Lazarus en kende hem als dezelfde persoon die een-
maal voor zijn poort gelegen had (Luk. 16:19-23-30) Lees Job 3:17-19 - David zei 
dat hij zijn zoon weer zou kennen! (II Sam. 12:21-23) Houd vast en laat niemand uw 
kroon neme! Ja zegt de Heere, indien gij het Woord van de Heere in deze boodschap 
zult geloven, zult gij geen angst hebben, want de engel van God is aan uw zijde om 
over u te wacht te houden totdat Ik terug kom — “Selah!”

HOEVEEL GODEN ZULLEN WE IN DE HEMEL ZIEN — EEN OF DRIE? — U 
zou misschien drie of meer verschillende symbolen van de geest te zien krijgen, maar 
u zult alleen maar één lichaam zien, en God woont in het lichaam van de Heere Jezus 
Christus! Ja zegt de Heere heb ik niet gezegd dat in Hem al de volheid der Godheid 
lichamelijk woont. Kol. 2:9-10; Ja, ik zei niet Godheden! U zult één lichaam en 
niet drie lichamen zien, dit is “Zo zegt de Heere, de Almachtige!” Alle 3 attributen 
werken als één geest van drie manifestaties van God! Er is één lichaam en één geest 
(Ef. 4:5 — I Kor 12:13) Op die dag zegt de Heere, verklaarde Zacharia dat Ik over de 
gehele aarde zal zijn. (Zach. 14:9) — Jezus zei breekt dezen tempel af (Zijn lichaam) 
en in drie dagen zal “Ik” denzelven oprichten (de Opstanding — Joh. 2:19-21) Hij 
zei een persoonlijk voornaamwoord “Ik” zal het oprichten. Waarom heeft de Heere  
toegelaten dat dit alles er zo mysterieus uit ziet? Omdat Hij aan Zijn Uitverkorenen 
van ieder tijdperk de geheimen zou openbaren! Zie, de vurige tong des Heeren heeft 
dit gesproken en de hand van de Almachtige heeft dit tot Zijn Bruid geschreven! “Als 
Ik terug zal komen zult gij mij zien zoals Ik ben en geen ander.”

(VOORBESCHIKKING — GOD WIST HET VAN TE VOREN — DE VAL VAN 
DE SATAN — DE SAGE VAN DE DRIE VORSEN (OPENB. 16:13) DE DRIEDI-
MENSIONALE GEESTEN — Deze drie geesten begonnen in de hemel toen de sa-
tan in opstand kwam. Toen hij op de aarde viel werden ze met hem hier overgebracht! 
(1) Ten eerst wilde hij aan God gelijk zijn. (Jes. 14:13-14) Dit is dezelfde geest als het 
communisme (Gelijkheid) (2) Hij wilde aanbeden worden (Dat is gelijk het Katholi-
cisme, valse religie, anti-christ geest) (3) Hij begeerde de rijkdom van de hemel, (Dat 
is gelijk aan de misbruikte kapitalisme geest op de aarde) Deze drie motivaties heeft 
hij in de hemel gebruikt in zijn poging om een deel van de engelen over te nemen om 
tegen God te rebelleren! En nu spoort de satan deze zelfde drie geesten aan om de 
wereld over te nemen en op de aarde te regeren, waar hij in de hemel faalde zal hij 
op de aarde door deze drie verenigde geesten van het Communisme, Katholicisme en 
misbruikt Kapitalisme voor een seizoen slagen! Hij zal een wereldwijd (666) super 
macht opzetten die qua omvang en afmeting in de geschiedenis ongeëvenaard is, 
maar alleen om later weer als de bliksem tot de put neer te vallen! De hele wereld 
zal Hem aanbidden, behalve degenen wier namen in het Boek des Levens van het 
Lam geschreven zijn! Dus zien we deze zelfde drie voornaamste geesten in de hemel 
ontstaan en met de satan neervallen — Opb. 16:13) (Lees Rol #3) — Een ding is 
zeker, ze zullen 3 lichamen in de hel zien — de draak, het beest en de valse profeet
(Openb. 19:20) Dit ding heeft 7 koppen en 3 lichamen, (de uitverkorenen zullen geen 
monster (beest) volgen! (Openb. 13:1) “Ja zegt de Heere, Ik heb één hoofd en één 
lichaam en op die manier zal ik de hemelen en de aarde regeren! Dit is onfeilbaar 
zegt de Heere der Heerscharen! (Zach. 14:9) Zo zegt de HEERE, Mijn uitverkorenen 
geloven dit! “Amen”
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