
IN DE VISIOENEN GAANDE — “De dagen van de wereld zijn geteld, de 
mensen worden in Gods weegschalen gewogen, het handschrift is aan de wand 
van openbaring! De zondaars en louwwarmen begrijpen het niet, maar de 
mensen die hun God kennen zullen het begrijpen en grote daden doen in de 
naam van de Eeuwige, de Heere Jezus!” — Wij leven werkelijk in de laatste 
profetieën en visioenen van de Bijbel en hetgeen God door de profetische ga-
ven gegeven heeft! . . . De natiën zullen binnenkort weer door een cyclus van 
verandering heen gaan, wat hen rechtstreeks tot de deur van een wereldwijde 
overname zal brengen! . . . En vlak daarvoor kunnen we een prachtige uitstor-
ting van de Heere verwachten! . . . Er is op de aarde een grote revolutionaire 
houding op komst met betrekking tot passies, verlangens, de manier waarop 
mensen denken; een mentale verandering met betrekking tot het gehele karak-
ter van de mensen der aarde! . . . Men zal alleen maar door de bovennatuurlijke 
aanwezigheid van God in staat zijn te ontsnappen aan de slechte invloed die 
zal komen, maar zijn kinderen zullen tot de opname bewaard worden! . . . Hij 
zal hen de veelvuldige wijsheid van God geven — zo een kracht en openbaring 
hetwelk in ons tijdperk nog niet eerder gezien is!” — “Alzo zullen wij dit op 
voorhand opschrijven . . . een totale verandering in de manier waarop we over 
de hele wereld zaken doen zal in de komende jaren plaatsvinden! . . . Later 
zullen we meer van deze en andere gebeurtenissen in het bijzonder bespre-
ken. . . . Het antichristelijke systeem komt heel dichtbij en het is van belang 
dat we wat meer aangaande een opkomende wereldleider zullen schrijven!”

BELANGRIJKE PROFETIE — “Paulus zei over het einde van het tijdperk 
dat het hoog tijd is om wakker te worden, de tijd is kort, het is zelfs voor de 
deur!” — “Volgens Dan. 7:23, is het vierde dier de laatste wereldmacht. Het 
beschrijft het als brutaal, het zal de ganse aarde verslinden en alles dat in zijn 
weg staat vernietigen! . . . Het zal de wetten en constitutie van de aarde totaal 
veranderen, waaronder de onze in de Verenigde Staten!” — Deze duivelman 
zal zelfs voor een bepaalde tijd de Allerhoogste trotseren. Hij zal de heiligen 
en de Hebreeën uit de grote verdrukking die nog over zijn uitputten!” (Openb. 
hfdst. 12) — “De uitverkorenen zullen voor deze laatste 42 maanden van dood 
en terreur opgenomen worden!” — Dan. hfdst. 8,” herhaalt het en geeft toege-
voegde informatie! De gehele Schriften onthullen en vatten zo een dergelijke 
personage samen, en door de profetische gave kunnen we meer informatie ont-
hullen!” — Als de mensen der aarde moreel in verval zullen raken en tot het bot 
verrot zullen zijn, zal er een sluwe koning opkomen, zijn brein zal met schran-
derheid en geheime intelligentie verzadigd worden; satanische golven zullen 
zijn denken beheersen! . . . Zijn kracht zal in eerste instantie verborgen zijn, 
maar zijn kracht is subtiel en hij zal door duivelse kracht en inspiratie heersen, 
uiteindelijk zal hij ongeacht welke richting hij ook maar gaat floreren! . . . Hij 
zal al degenen  die zich tegen hem verzetten vernietigen — ongeacht hoe groot 
hun legers ook maar zijn zal hij ze doen verdampen. . . . Hij zal plotseling 3 
naties snel ontwortelen en zal dreigen deze geheel te vernietigen! . . . Er zullen 
onmiddellijk tien koningen naar zijn zijde overslaan, hij zal helemaal in macht 
verschanst zijn — een meester van misleiding die de slapenden onverhoeds 
zal vangen!” — “Zonder waarschuwing zal hij vernietigen! . . . Uiteindelijk 
zal hij zichzelf in zijn zelfzucht boven alles en elke god menen! . . . Hij zal de 
Allerhoogste zelfs uitdagen, en dat is het punt wanneer hij zijn ondergang ver-
zegelt!” — “Hij zal nog niet direct voor een koninklijke functie in de rij staan, 
maar hij zal het blijkbaar tijdens een crisis overnemen. De Bijbel zegt dat hij 
klein zal beginnen, maar zal groeien totdat hij alle tegenstand zal wegvagen! . . 
. Zijn beloften zullen echt en fantastisch lijken, maar ze zijn vol van bedrog en 
dat vanaf het hele begin tot het uiterste einde!”

HET PROFETISCH BEELD — “Er is een element van geheimzinnigheid over 
hem en zijn afkomst. En vanwege Dan. 11:35-37, waarin het zegt dat hij op de 
goden zijner vaderen geen acht zal geven. Door openbaring leidt het ons er toe 
te geloven dat Hij gedeeltelijk Joods is! Blijkbaar is de verborgen factor dat hij 
een vermenging is!” — Dan. 9:26-27, “zegt dat hij een Romeinse prins zal zijn, 
hij zal het Griekse Romeinse Rijk doen herleven. Mensen hebben vaak gedacht 
dat hij een Paus zou kunnen zijn! Zoals sommigen zien ... zou dat daar een 
perfecte zetel voor zijn! Maar vergeet ook niet dat hij in de Joodse Tempel zal 
zitten. “Hier volgt een herdruk uit mijn verleden brief . . . “DE ANTI-CHRIST 
ZAL ZICH de positie van de paus toe-eigenen en alle Babylon religies controle-
ren! – Openb. Hfdst. 17.’’ – “Hij zal zich de positie van Christus toe-eigenen en 
de ‘valse messias’ voor de Joden zijn, en een super prins voor de Moslems!’’ —  
“Zijn komst is spoedig, alle vreemde planeetconjuncties en opstellingen zinspe-
len hier op evenals de komst van de komeet Halley! — Let op! — Het vuurwerk is

rechtstreeks voor de boeg voor de naties!” — “Het openbaart ons ook dat 
Jezus ‘terugkeer zeer nabij is!” . . . “Er is meer over dit onderwerp met betrek-
king tot het verhelderen van zijn identiteit dat ik in de toekomst nog zal doen!”

WAT BETEKENT DIT? — “Door de profetische gave opent zich, als men dit 
naar behoren interpreteert, een geheel nieuw spectrum van openbaring die bij 
onze modem tijd past. Het komt ook met andere Schriftgedeeltes overeen.” — 
“De antichrist is bekwaam in intriges, iemand die raadsels en duistere zinnen 
begrijpt, verborgen geheimen! — De satan onthult hem bepaalde dingen over 
de kosmos die niet eerder bij de mens bekend waren! — Dan. 11:38, geeft een 
geweldig inzicht! — Het zegt dat hij de ‘god van krachten’ eert (de god van we-
tenschap ook)! — Krachten zijn de volheid in atoomenergie, de gama-stralen 
(dood), de elementen (elektriciteit) — de gravitationele krachten van de zon en 
de maan, geheimen omtrent de zwaartekracht en bliksem! . . . Deze zijn de god 
van krachten; het weer als een wapen. . . . De satan zal hem de elektromagne-
tische krachten onthullen. Hij zal de kosmische detonator ontdekken die een 
enorme energie zal vrijgeven hetgeen rampzalig en dodelijk is — en alles op 
zijn pad doet verdampen! — Hij zal wapens hebben die andere bijna verouderd 
zullen maken! — De krachten der hemelen zullen bewogen worden, de aarde 
zal uit haar as beven, uitmondend in Armageddon!” — “De laser zal zijn top-
punt in energie en hitte bereiken en zal met andere atomaire en energetische 
straling gebruikt worden! — Dit vers toont hem in een vesting met inderdaad 
een vreemde god! — De satan heeft hem vele geheimen over de impulsen en 
energieën van ons melkwegstelsel gegeven, maar deze zijn de openbaring van 
de ondergang en vernietiging!” — “Wanneer de geheimen over het controle-
ren van de ‘god van krachten’ worden gegeven heeft men inderdaad krachtige 
wapens!” . . . “Zoals Opb. 6:8 hem toepasselijk ‘de dood’ noemde; en de hel 
volgde hem na, en Opb. 9:11, ‘noemt de koning van de bodemloze put Abad-
don, de Vernietiger’!” — “En, deze kwade prins is onderweg, zegt de Heere! — 
Eigenlijk wordt hier slechts een deel gegeven, aangezien het later in een gehele 
boodschap op cassette bedoeld is om gegeven te worden.”

PROFETISCHE CAPSULE VAN GEBEURTENISSEN — Aangezien som-
migen deze gebeurtenissen misschien gemist hebben zullen we ze opnieuw 
afdrukken. Veel er van zal tussen 1984-1992 plaatsvinden. . . “Overeenkomstig 
de profetie die de Heer mij heeft gegeven, weten we dat een aantal van de meest 
belangrijkste gebeurtenissen in het Midden-Oosten gedurende de jaren‘80 zul-
len plaatsvinden! — Later in het decennium en in de 90´er jaren, zullen de 
koningen van het Oosten enorm aan het beroeren zijn!” — “Daaraan vooraf-
gaand zullen er oorlogen zijn in Azië, Afrika en het Middellandse-Zeegebied!” 
. . . “Eindelijk, zal er welvaart komen in Zuid-en Midden-Amerika. — En er 
werden mij andere landen getoond die voorheen niet voorspoedig waren maar 
— voorspoed zullen hebben. Maar zoals ik het zie, zal dit gedurende de dagen 
van de antichrist zijn, want deze naties zullen nog steeds eerst geconfronteerd 
worden met veel ‘onrust, oorlogen en revolutie’ !” — “Ook zal er in de late 
jaren 80 opnieuw een gehele en revolutionaire verandering tot de Verenigde 
Staten komen! . . . Eerst zal er zoals we voorspelden opnieuw een beetje wel-
vaart terugkomen! Maar later in het tijdperk zullen er meer crises en economi-
sche problemen zijn! — Maar de antichrist zal opkomen en hij zal tijdens zijn 
bewind weer welvaart brengen, maar ook dat zal aan het einde over de hele 
wereld in een uiteindelijke grote depressie eindigen, wat tot Armageddon zal 
leiden!” — “Ook, voorspelden we jaren geleden een wereldwijde schaarste 
en sommige landen voelen de impact en uiteindelijk zal het tot een wereldwijd 
voedseltekort en merkteken leiden!” — “Zie, het zwarte paard komt!” (Openb. 
6:5-8) — “De aarde is door de droogte verschroeid en het vee en de mensen 
kreunen van pijn en honger!” . . . “We kunnen ook meer tekenen van den hemel 
verwachten, lichten, schotels, enz. Ook zullen er in vele naties wereldrevoluti-
onairen zijn, verandering van leiders, rellen en verergerende crises — 1984-
1987!” . . . “En in de komende jaren zal er meer afvalligheid en vereniging van 
valse kerken zijn. Maar, aan de andere kant, zal er tot de ware gelovige een 
machtig herstel opwekking in het wonderbaarlijke komen, de ware gelovige in 
het geestelijk lichaam van de Heere Jezus verenigend!” — “Waakt en bidt!”
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