
DE OPNAME — DAARNA DE GROTE VERDRUKKING — Partners hebben 
me gevraagd om meer uitleg te geven over deze twee onderwerpen. — En omdat 
we er heel dicht bij komen, is het zeer belangrijk dat we de openbaring begrijpen.” 
— Openbaring 12:1, onthult de gemeente der tijdperken, waaronder de nieuwtes-
tamentische Gemeente!” . . .  “De vrouw die in symboliek van de zon, maan en 
12 sterren gekleed is onthult de verleden, hedendaagse en toekomstige tijdperken! 
Vers 5 openbaart dat de ware uitverkorenen worden opgenomen! (De opname) — 
En dan ontdekken we in de verzen 16 tot 17 dat er nog steeds mensen over zijn ge-
bleven; dit zijn de Verdrukkingsheiligen! . . . Ze worden het overblijfsel van haar 
zaad genoemd. . . . Openb. 7:14 bevestigt deze zelfde verdrukkingsheiligen. Ze 
zijn op aarde met de verzegeling van de 144.000 Joden!” (Vers 4) — Matt. 24:39-
42, “onthult het zelfde waar we net in Openb. hfdst. 12 over spraken. — Waar 
mensen van in de war raken, is dat ze Matth. 24:29-31 lezen . . . Maar zoals u 
opmerkt in vers 31 had de Opname dan alreeds plaatsgevonden, omdat u opmerkt 
dat Hij Zijn uitverkorenen uit de vier winden bijeenvergadert, van het ene uiterste 
der hemelen tot het andere! . . . En keert alleen met hen terug om de Strijd van 
Armageddon te onderbreken! . . . U ziet ze bekleed met fijn wit linnen met Jezus!” 
(Openb. 19:14-21) — Jezus zei, dat als de uitverkorenen zouden waken en bidden 
ze aan de verschrikkingen van de Grote Verdrukking zouden ontsnappen!” (Lucas 
21:36) — “Matt. 25:2-10 geeft een definitieve conclusie dat een deel werd opge-
nomen en een deel werd achtergelaten. Lees het. Gebruik deze Schriftgedeelten 
als een leidraad om uw vertrouwen te behouden dat de ware Gemeente voor het 
merkteken van het beest, enz. zal worden opgenomen.” (Openb. hfdst. 13)
MEER INFORMATIE OVER DE ANTI-CHRIST — Hij zal een man zijn die met 
een onweerstaanbare charme naar voren komt. Hij zal binnenkort met een over-
weldigend charisma begiftigd zijn — een karakter “met een vreselijke aange-
zicht.” EEN PROFETISCHE DROOM (Joel 2:29) — “Zegt dat de Heer Zijn 
Geest over alle vlees zal uitgieten, en over de dienstmaagden!” — “Dit komt 
overeen met de rollen dus we noteren het hier!” — “De vrouw van een promi-
nente Canadees vertelde over een droom die ze onlangs over de antichrist had; 
hij was fascinerend, opvallend knap, en was zo aantrekkelijk als een vlam tot een 
mot. Hij zal als een ‘engel’ van vrede tevoorschijn komen, maar zal tot de meest 
wrede en meedogenloze oorlogsstoker aller tijden worden. Hij zal zijn hypnoti-
sche betovering eerst over een natie weven, daarna tien naties, daarna de zenuw 
centrum van de aarde — het Midden-Oosten — dan over het communistisch rijk 
(die tot dan belijdt niet in God noch de duivel te geloven), daarna de hele wereld. 
Dan. hfdst. 2 en Dan. 8!”. . . OPMERKING: Zodra God door de maatschappij 
verworpen is, zal de aanbidding van de satan er achteraan volgen. We zullen zien 
hoe de aanbidding van de antichrist tot staatsgodsdienst van de gehele aarde zal 
worden. (Openb. 13:5) —
DE VERGELIJKING — “De Anti-christ zal een vervalsing van Jezus zijn. 
Christus is God (Jesaja 9:6 (5)); De Anti-christ zal beweren God te zijn. — Jezus 
kwam uit de hemel (Joh. 6:38); De (geest) van de Anti-christ zal uit de hel ko-
men! (Openb. 11:7) — Jezus kwam in Gods naam; de Anti-christ zal in zijn eigen 
naam komen! (Joh. 5:43) — Jezus vernederde Zich (Fil. 2:8); de Anti-christ zal 
zich verheffen (II Thess. 2:4.) — Jezus is de goede herder! (Joh. hfdst. 10); De 
Anti-christ zal de kwade herder zijn. (Zach. 11:16-17) — Jezus is de waarheid! 
(Joh. 14:6); de Antichrist zal ‘de leugen’ zijn “(II Thess. 2:11) — Christus is het 
mysterie van de godsvrucht — God geopenbaard in het vlees! (I Tim. 3:16). De 
Anti-christ zal het mysterie van de ongerechtigheid zijn — de satan geopenbaard 
in het vlees. (II Thess. 2:7-9) — Uit onderzoek van de Schriften blijkt dat de 
anti-christ als een onderhandelaar van vredesverdragen zal verschijnen . . . door 
te zeggen dat hij een formule voor wereldvrede heeft. Maar later zal hij er door 
vrede en welvaart menigten vernietigen!” (Dan. 8:24-25)
HET VERBONDSPLAN (Bedrog) — “De antichrist zal voor zeven jaren een ver-
bond met de staat Israël maken om hun vrede te garanderen!” (Dan. 9:27 — Dan. 
11:30). “Daarna zal hij temidden van deze zeven jaren het verbond verbreken 
en de Tempel ontheiligen, die hersteld was! — Daarna komen de apocalyptische 
gebeurtenissen van de Grote Verdrukking die in Openb. hfdst. 6 t/m hfdst. 19 zijn 
beschreven.” — “Overeenkomstig de Schriften, plus de tekenen aan de hemelen, 
hebben we een reden om te geloven dat zijn verschijning binnenkort is! — Over-
eenkomstig het bewijs ben ik van mening dat de mensheid in de latere 80’er jaren 
zijn invloed zal beginnen te voelen . . . en dat hij op een bepaald punt in de 90’er 
jaren krachtig gemanifesteerd zal worden!” (Het einde van Rol #93 bevat ook een 
aantal interessante gezichtspunten).
CHEMISCHE OORLOGVOERING — ARMAGEDDON NACHTMERRIE — 
“Maar natuurlijk zal de beest dictator zeggen dat hij al deze wapens heeft wegge-
nomen en de vrede verkondigen, maar het zal een leugen zijn!” . . . Ook werken we-
tenschappers aan nieuwe uitvindingen en zei Pres. Reagan in zijn persconferentie 
dat ze een plan aan het bestuderen zijn met betrekking tot het gebruik van laser en 
proton wapens vanuit de ruimte om alle naderende raketten uit Rusland te vernie-
tigen.” — “Maar andere wetenschappers beweren dat Rusland alreeds aan grotere 
wapens werkt die aan deze redenering van uitvindingen zouden kunnen ontsnappen. 

. . waarin de mens grote doseringen van gamma-stralen (pure straling energie) 
zal sturen die de aarde in een wolk van dodelijke chemicaliën zal treffen! . . . Ze 
noemen het de dodelijke straal! — De aarde zou tot een wolk van gassen worden, 
en, indien door God niet tegengehouden, zou dat de hele planeet totaal vernieti-
gen!” (Zach. 5:3-4 — Joel 2:3) — “Lees wederom de vreselijke straling plaag in 
Zach. 14:12 en Openb. 16:2 — Openb. 6, “beschrijft chemische oorlogsvoering 
gedeeltelijk! Het beschrijft de 4 paarden hetwelk de anti-christ, oorlog, hongers-
nood, dood en hel omvat! — Het vale paard is als de dood afgebeeld. — Het 
Griekse woord in de oorspronkelijke tekst voor vale is ‘chlorous’ (Openb. 6-8) 
en daar leiden we het woord ‘chlorine’ van af.” ... “Chlorine (chloor) is een geel/
groen gekleurd gas dat in chemische oorlogsvoering gebruikt wordt! . . . Johannes 
is dus definitief een bepaald type chemische oorlogsvoering aan het voorspellen 
met inbegrip van dodelijke gassen en straling die een groot deel van de bevolking 
totaal zal vernietigen! (Vers 8) Deze chemicaliën zullen in de Russische invasie 
gebruikt worden! (Ez. 38) Ja, we kunnen het zien, Jezus is ons antwoord en mach-
tig schild!” 
DE AARDE TUIMELT EN WANKELT — “In mijn eerdere geschriften zei ik dat 
de aardas zich in deze laatste generatie opnieuw zou verplaatsen. . . . De Bijbel 
zegt dat de fundamenten van de aarde uit koers zijn! En dit veroorzaakt onze zwa-
re seizoenen van stormen, tornado’s, enz.. . . Maar de Heere Jezus gaat het terug 
zetten voor het millennium, en als Hij dat zal doen, zal dat leiden tot de grootste 
aardbevingen die de aarde ooit heeft gezien! . . . Alle steden en bergen zullen val-
len.” (Openb. 16:18-21) — “Ik vermelde alzo in de 60’er jaren dat hier vulkaan-
uitbarstingen aan vooraf zouden gaan, en dat gebeurt nu bijna dagelijks — met 
meer op komst! Hoewel het eerder zou kunnen plaatsvinden, is mijn opinie, dat 
al het bovenstaande op een bepaald punt in de 90’er jaren of voor het jaar 2000 
zal plaatsvinden.” . . . “Een aantal wetenschappers zeggen nu dat deze planeet 
binnen de komende 10 tot 15 jaar een catastrofale poolverschuiving zal hebben 
waarbij de aarde zal tuimelen of verbrijzeld worden! . . . Jezus zei dat, tenzij Hij 
‘de tijd’ verkorten zou, geen enkele uitverkorene behouden zou worden! (Matth. 
24:22) — Jes. 24:1, lees de verzen 18-20 . . . “het geeft een perfecte beschrijving 
met betrekking tot de verschuiving van de aardas! — Vers 6 zegt ons dat het ge-
durende de tijd van een atoomoorlog zal zijn wanneer de aarde verbrand is en 
weinig mensen overgebleven zijn! Profetie marcheert voorwaarts!”
EEN UPDATE — Profetie met betrekking tot misleidende muziek! — “In de vroe-
gere Scripts schreven we waar de muziek naar op weg was, en de gevaren er van met 
betrekking tot de jeugd! — Het is nu een cruciale tijd waarin we het eens zouden 
moeten herzien. Maar eerst moeten we zeggen dat goede gospelmuziek met de juiste 
woorden erin erg opbouwend is!” — “De Heere instrueert zijn volk om geestelijke 
liederen te zingen voor vrede in het hart en ziel! (Lees Ef. 5:18-19) — Maar aan de 
andere kant beïnvloedt de hardrock muziek van de wereld van vandaag de dag de 
mensen om zich open te stellen voor demonische geesten die het lichaam en zelfs 
de ziel vernietigen! — Een groot deel er van gebruikt verlokkende vulgaire taal.” — 
“Wat betreft de oorsprong van deze verleidelijke muziek citeert een tijdschriftartikel 
uit een onderzoeksboek en zegt: “Al hetgeen men maar hoeft te doen is een   reis te 
maken naar de plaatsen waar het zijn wortels heeft (Afrika, Zuid-Amerika en India) 
en de ceremonies te observeren die vaak samen gaan met dit soort muziek — voodoo 
rituelen, sex orgiën, mensenoffer en duivel aanbidding” . . . “Dit toont de richting die 
we als natie opgaan!” — (Einde citaat) — Uiteindelijk een sodomitisch geluid — “In 
Dan. hfdst. 3 wordt verbeeldt waar muziek daadwerkelijk als een anti-christ (aanbid-
ding) type middel gebruikt werd, waar Nebukadnezar een beeld van zichzelf of zijn 
afgod bouwde. En hij verordende iedereen in het koninkrijk om neer te vallen en 
het als God te aanbidden. — En er werden zes verschillende instrumenten gespeeld. 
(Merk de 6 op.) Het muziek wierp een hypnotische betovering op hen om een   valse 
god te aanbidden! — Op dit moment is het muziek in voorbereiding en vormt het 
zich voor de komst van het beest, de antichrist!”

EEN DOKTERS VERKLARING — “luidt dat sommige van de hedendaagse mu-
ziek een abnormale balans in geslachtshormonen veroorzaakt. — In plaats van 
hun normale functie produceren ze radicale veranderingen in de bloedsuikerspie-
gel, het functioneert niet meer naar behoren, het veroorzaakt morele remmingen 
waardoor het tot een gevaarlijk laagtepunt daalt of tenietgedaan wordt!” — Een 
nieuwsitem luidde met betrekking tot een concert in San Francisco dat de hys-
terie zo groot werd dat 1000 jongeren in een orgiastische spasme het podium 
bestormden! Verscheidene meisjes werden uiteindelijk weggesleept terwijl ze nog 
in beweging en laatste stuiptrekkingen van geslachtsgemeenschap verkeerden!” 
(Einde citaat) — “Bid voor onze jeugd!” — “De Bijbel zegt, zing tot den Heere 
een nieuw lied!” (Ps. 98:1-2) — “Herinner dat goed gezalfde muziek bevrijdt. 
David bevrijde Saul van een kwellende geest toen hij op de harp speelde!” (I Sam. 
16:23.) — “God heeft hier een zwaar gezalfde bediening gegeven om de jeugd te 
bevrijden, en we staan aan het hoofd van een opwekking!” — “Ik zal herstellen 
zegt de Heere!” (Joël 2:23-25) 
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