
PROFETISCHE PUZZELS — “Als we de Schriften nagaan zien we de vragen 
allemaal op hun plaats vallen en een compleet beeld vormen! Veel mensen vra-
gen zich af wanneer het einde van al deze dingen en het einde van het tijdperk 
zal zijn!” – “De discipelen vroegen Jezus deze zelfde vragen! Hij verklaart in 
Matth. hfdst. 24 en Luk. hfdst. 21, een inleidende boodschap, met betrekking tot 
de gebeurtenissen! Hij zei dat het teken van wereldevangelisatie een belangrijke 
gebeurtenis was!” – Matth. 24:14, En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de ge-
hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde 
komen (wat het einde van het tijdperk betekent)! ... En dit Evangelie betekent de 
volle kracht, de soort die Hij predikte! ... Vandaag de dag is doormiddel van de 
radio, publicaties en satelliet-tv veel van de wereld reeds bereikt! ... En de rest kan 
met moderne technologie binnen een zeer kort tijdsbestek bereikt worden! ... De 
opname vindt vóór de uiteindelijke getuigenis plaats! Want u moet niet vergeten 
dat de twee profeten daarna 42 maanden lang zullen prediken, als een getuigenis 
tot de Hebreeën en enz.!”  (Openb. 11:3) – En aan het eind van de Verdrukking 
wanneer ze hen doden, zal de Heere hen doen herleven en zullen ze weer op hun 
benen staan! ... En de enige manier waarop de hele wereld dit zal zien gebeuren is 
doormiddel van wereldwijde TV (Vers 9-11) – Dus kan iedereen zien dat de tijd 
kort is!” – “Andere mensen stellen de vraag: wanneer zal de antichrist verschijnen, 
en de tekenen van Zijn komst?” 
DE WERELDLEIDER — De Schriften geven aan dat we die tijdzone nu betre-
den! – Dan. 8:23, “Doch op het laatste huns koninkrijks, als het de afvalligen op 
het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aange-
zicht, en raadselen verstaande!” – “Wanneer de ongerechtigheid zijn volheid heeft 
bereikt, en we weten in één oogopslag dat dit nu zijn finaliteit benadert! Dan zal 
er ineens een man van no-nonsense- en bevelvoerende kracht opstaan! ... Hij zal 
het serieus menen! ... Het zegt dat hij ‘raadselen verstaat’ – dingen die voor de 
mens verborgen
zijn – hij is brutaal en bedreven in bedrog! Het volgende vers zegt dat hij met 
satanische macht gevuld zal worden! ... En hij zal het heilige volk vernietigen, dit 
betekent, het oude volk, de Joden! In het volgende vers ziet hij er uit als een genie 
als het om welvaart gaat, zijn aanraking is als magie! Hij begrijpt de wetenschap 
en is een commerciële tovenaar!” – “Hij haalt de mensheid uit de afgronden van 
wanhoop met betrekking tot de economie en wereld omstandigheden! ... En door-
middel van vrede zal hij een veelheid aan heidenen vernietigen! Temidden van zijn 
regering zal hij ‘s werelds grootste redenaar worden! (Dan. 7:20-25) – Hij zal 
aanvankelijk in stilheid het koninkrijk binnekomen, hij zal vol zijn van propagan-
da.” (Dan. 11:21) – “Volgens Paulus schrijven is alle wetteloosheid, terrorisme 
en criminaliteit die we vandaag de dag zien slechts een voorbode van Zijn spoe-
dige verschijning! Natuurlijk belooft hij de mensheid doormiddel van dictatuur te 
verlossen van oorlog, honger en etc.!”
VERVOLG — “Ik geloof dat deze wereld leider nu op dit moment leeft en on-
dergronds werkzaam is en op de gestelde tijd geopenbaard zal worden!” – “Matth. 
24:3, Jezus discipelen zeiden; Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? ... En Hij 
ging verder door hun vele futuristische geheimen te onthullen! In Vers 15, sprak 
hij over de gruwel der verwoesting! Hij zei; wanneer gij het zult zien staan ‘waar 
het niet behoort’ laat hem die het leest, het opmerken! Het was een afgodsbeeld 
van het beest in de Joodse Tempel! Maar deze gebeurtenis vindt pas 42 maanden 
nadat de wereldleider aan de macht komt plaats!” – “Hij zal gebruik maken van 
wereldwijde televisie om de massa te misleiden, hij zal alle naties gebieden om 
Hem te aanbidden en dit kan alleen maar gedaan worden doormiddel van zijn 
beeld op een TV toestel! Hoewel ze zijn beeld ook zullen aanbidden doormiddel 
van afgodsbeelden van hem!” – “De Bijbel openbaart 4 manieren waarop de men-
sen door het beest in de val gelokt zullen worden! Zijn beeld, merkteken, naam, 
getal of het getal van zijn naam!” (Openb. 14:11 – Openb. 15:2)
PROFETISCHE GEZICHTSPUNT — “De visioenen openbaren dat de anti 
-christ een super bedrieger zal zijn, een imitator van Christus, een religieus figuur en 
zal in eerste instantie samenwerken met de federatie van kerken en denominaties!
Zoals Jezus een bruid zal hebben – Openb. 19:7 – zo ook de antichrist! (Openb.
17:5 ) – dit beschrijft een scharlaken rood beest in associatie met de eind-
tijd kerk! De religieuze macht wordt beschreven als een hoer die gezeten is 
op het beest van politieke macht! Dit toont dat de valse religieuze macht voor 
een korte periode de politieke macht onder controle zal hebben!” – “Openb. 
17:16, beschrijft hoe het beest van het herleefde Romeinse Rijk uiteindelijk 
elke schijn van godsdienst zal verpletteren en alle aanbidding voor zichzelf zal 
bevelen! Op het eerst gaan het beest en de vrouw samen! Deze dodelijke ver-
eniging is het wereldwijde afvallige kerkelijke systeem! Dit omvat alle kerken, 
protestanten en etc.!” (Openb. 3:15-17) – Deze subtiele systemen vormen zich 
nu op hun plaats! ... Zoals Jezus door Zijn geloof de macht heeft om wonde-
ren te werken en de elementen te controleren, zo zal de anti-christ schijn-
baar macht hebben! Maar de zijne zal fantasma en tekenen van illusie zijn

en veel daarvan zal gedaan worden door de wetenschap in samenwerking met 
tovenarij en bedrog! Dit kan beter gezien worden door een toevoeging van een 
herdruk hieronder!”
KOMENDE ACTIVITEITEN — “ We weten dat toen Jezus Zijn bediening ver-
richte, Zijn tekenen en wonderen werkelijk in het wonderbaarlijke waren! – Hij 
wekte werkelijk de doden op, Hij bracht scheppende wonderen voort, Hij sprak 
en de natuur en het weer gehoorzaamden Hem, etc.! – Maar één ding is zeker, hij 
maakte nooit gebruik van magie, tovenarij, hekserij of enige soort leugenachtige 
teken of wonder! – Hij wandelde en sprak in de bovennatuurlijke kracht van de 
Almachtige!” – “Maar aan de andere kant zal de anti-christ (de valse messias) aan 
het einde van het tijdperk soortgelijke werken van Christus proberen te imiteren 
doormiddel van leugenachtige tekenen en wonderen! – Maar het zal niets anders 
zijn dan waan, magie vermengd met tovenarij en hekserij en het gebruik van super 
wetenschap!” – “II Thess. 2:9-11 – Openb. 13:13-18 ... onthult precies hoe hij zal 
komen en sommige van de dingen die hij doen zal!”
PROFETIE VERVOLG — “De profeet Daniël zag vele ongewone dingen en 
van sommige begreep hij niet altijd helemaal de inhoud! Maar hij zag deze we-
reldleider duidelijk  tegen de Allerhoogste opstaan! ... Maar Daniël zei met zoveel 
woorden dat het zelfs geen partij was, en hij was volkomen verbroken!” (Dan. 
8:25) – Vers 26, “De profeet bevestigt dat het allemaal de waarheid is! . . . ‘Het 
gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, is de waarheid; en gij, sluit dit 
gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe!’ Vers 27 onthult dat hij ontzet was 
over het visioen en dat niemand het kon uitleggen! Hij sprak met betrekking tot 
het hele achtste hoofdstuk, maar de engel legde later in Dan. 11:37-45 veel meer 
aan hem uit! . . . Plus dat de laatste gebeurtenissen zouden plaatsvinden tijdens 
het tijdperk waarin wij nu leven!”
PROFETISCHE GEBEURTENISSEN — “Voordat veel van de bovenge-
noemde gebeurtenissen plaats zullen vinden, zullen we meer aardbevingen, re-
voluties, hongersnoden, oorlogen, pestilentiën, vreemde tekenen aan den hemel, 
moorden, economische crises en wetenschappelijke uitvindingen die de mensheid 
zullen verrassen beginnen te zien; ook ongewone voorvallen die deze planeet nog 
nooit gezien heeft! Waarvan veel door de mensheid niet verklaard kan worden!” 
– “Geesten die zich openlijk onthullen; toverij en hekserij betreden nieuwe dimen-
sies van bedrog! Jongeren zullen als nooit tevoren door deze geesten overweldigd 
worden!” – “De omgang met geesten en waarzeggers zal vaak vermeld worden, 
ogenschijnlijk evenzeer als de mensheid een met hen wordt, tot de orde van de 
hel vermengende! Onze tijd curve betreedt een era; chaos en waanzin staan voor 
de deur! De wereldwijde nood en verwarring zal toenemen! De afvalligheid zal 
uitbreiden, maar zo zal Gods uitstorting voor Zijn kinderen dat ook!” – “Uiteinde-
lijk als het tijdperk sluit zal de VS een president krijgen die niet zal aarzelen om 
iedereen die aan de nieuwe wetten ongehoorzaam is te doden! Deze heerser werkt 
samen met twee andere wereldleiders die de aarde uiteindelijk tot een bloedbad 
zullen brengen!”
WERELD GEBEURTENISSEN — “We zullen sommige landen beschrijven, on-
geacht welke richting ze in de toekomst opgaan, dit is exact de wijze waarop het 
zijn zal als het verbond van wereldvrede verbroken zal zijn!” – “Er zijn vijf naties 
in de Schriften vermeld die zich met Rusland zullen verenigen om een onverwachte 
aanval op Israël te bewerkstelligen! – Perzië (Iran), Ethiopië, Libië, Gomer (nu 
bekend als Oost-Duitsland) en Togarma (modern Turkije)! (Ez. 38:5-6) – Dit zal 
de hele wereld tot in Armageddon trekken! De Verenigde Staten zullen ook ten 
strijde trekken!” – “De bovenstaande profetie kan en zal niet falen! Het zal aan 
het einde van de verdrukking plaatsvinden! 
“DE ONTWIKKELING VAN DE DINGEN DIE KOMEN GAAN . . . GEAU-
TOMATISEERDE AUTO´S — “Auto’s kunnen routinematig over lange afstan-
den  met 130 mijl per uur reizen, zonder de noodzaak van een bestuurder,” zei een 
auto-elektronica expert! “De auto’s op een snelweg zouden worden gecontroleerd 
door een centrale computer die het verkeer zo efficiënt zou beheren dat een en-
kele rijstrook waarschijnlijk vier rijstroken met door de mens geleid verkeer zal 
kunnen vervangen, “zei Jerry Rivard! “De sensoren in de auto zouden de draden 
volgen die in de wegen ingebed zijn,” zei hij. “Het zal niet anders zijn dan de me-
tro systeem in Parijs,” zei Rivard ... van Bendix Electronics Group ... “We zullen 
in staat zijn om (de instructies in te voeren) en zo maar naar Florida te gaan, heel 
plezierig,” zei hij! – “Zo zien we overeenkomstig aan de visioenen van de Heere 
dat de dingen zich aan het vormen zijn voor Zijn spoedige terugkomst! We zijn 
in de laatste oogst en Hij zal ons in Zijn kracht verenigen! . . . En op hetzelfde 
moment kunnen we de schaduw van de kerkelijke vrouw zien die alle naties in een 
vals religieuze valstrik lokt!” – “Laat ons vlug werken terwijl we Zijn volk in het 
laatste oogst werk bijeenverzamelen! Waakt en bidt!”
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