
GODS KLOK TIKT — “Wereldwijd breken er met betrekking tot belangrijke on-
derwerpen in elke richting gebeurtenissen uit. We zien alreeds de schaduwen van 
komende dingen! — Als voorbeeld, de voorspelling, dat kosmisch-achtige winden 
(Orkanen, tornado’s en stormen) de hele Verenigde Staten zouden bestrijken. Een 
beetje hiervan gebeurde in de grote winden van de orkaan Hugo, dewelke in de 
kust van Carolina veel onroerend goed vernietigde!” — “De voorspelling, dat een 
grote aardbeving San Francisco zou doen schudden, vond plaats! — Mensen wa-
ren de dagen daarna verdwaasd en geschrokken met betrekking tot de vernietiging 
van eigendommen en levens!” — Er komen in de toekomst meer verwoestende 
aardbevingen met betrekking tot Californië en elders!” — “De wetenschap, uitvin-
dingen en immoraliteit zullen gauw een andere piek bereiken.” — “Ook zullen zich 
er in de 90’s totale schommelingen en veranderingen voordoen onder de mensen 
en de regeringen van de aarde!” — “In alle facetten van het leven zullen er nieuwe 
trends plaatshebben! — Uiteindelijk zullen de stijlen van het menselijke ras in het 
antichrist systeem opgaan.” — “Charismatische redenaars zullen opkomen in deze 
laatste tijden, zowel in de regering als religie!” — Ook zal de dame van vermaard-
heid in een krachtige controlerende positie komen en veroorzaken dat de mensen 
hun fundamentele wortels in de Schriften zullen vergeten! (Openb. 17) 

JEZUS ZEI, dat de joden het aanschijn des hemels wisten te onderscheiden, maar de 
tekenen der tijden niet!” — “Hij zei ook, dat ze het uur van hun bezoeking niet wis-
ten! — We zien vandaag de dag precies dezelfde dingen vóór ons plaatsvinden. Wij 
zijn er niet voor bestemd om de dag noch het uur van de opname te kennen, maar 
naar mijn mening zal het plaatsvinden in deze generatie die nu ten einde loopt! — 
En natuurlijk kunnen we een “algemeen seizoen” van tijd opgeven; Jezus deed dit 
Zelf! — Hij zei bijvoorbeeld, De generatie die Israël tot haar vaderland terug zal 
zien keren Zijn terugkeer in de hemelen zou zien!” 

VERVOLGENDE — “In een ander vers openbaarde Jezus een seizoen van de tijd 
door aanschouwen.” — “Hij zei: “Aanschouwt de velden; want zij zijn alrede wit 
om te oogsten.” Ook zei Hij: “dat als u dit ziet, niet moet beweren dat u nog veel tijd 
over hebt!” (Joh. 4:35) — Hij zei: “wandelt, terwijl gij het Licht hebt!  Er nadert 
een eclips in Gods profetische tijd! — Waakt en bidt. Jezus zei, blijft vasthouden 
totdat ik kom!” — Krijg een snelle greep op Gods beloften en blijf er bij! Ons lamp 
zou als een getuigenis brandende moeten zijn! De Heer zei; wacht uzelven dat u die 
dag niet onvoorziens over kome!” — “Met andere woorden; laat de zorgen van dit 
leven u niet verblinden! Verwacht Hem op elk uur!” — De Heere zei; herinner Lot’s 
vrouw! — Ze draaide zich om, met haar verlangen nog steeds naar de luxe van So-
dom! Zonder twijfel dacht ze aan haar andere kinderen & etc. die ze achterliet. En 
dit vertelt ons om u door familieleden of kinderen niet terug naar de wereld om te 
laten wenden! — En aan de andere kant zullen we in ons geduld veel vrucht voort-
brengen!” (zielen). 

VOORUITGEZIEN EN BINNENKORT KOMEND — “We staan   aan de drempel 
van een nieuw tijdperk. De winden van misleiding zullen als de wolken voor een 
storm over het land opdoemen! Men kan momenteel de rook van waan zien dat de 
gedachten van veel mensen aan het trainen is om hetgeen er in de nabije toekomst 
zal verschijnen te accepteren!” — “Bijvoorbeeld, openbaren onze Scripts dat een 
wereld dictator vlak om de hoek is! (Deze eeuwenoude profetie klinkt correct... Een 
predikant genaamd John, The Cliff Rock (Kerk — 14e eeuw) voorspelde dat de anti-
christ zich voor het jaar 2000 n.Chr. aan de wereld zal openbaren! — En dat hij tot 
deze positie zal worden gekozen op het moment dat de machten van de Satan de vir-
tuele controle over de hele aarde zouden hebben, via hun geheime regering dat tot 
in een anti-Christ overheid verandert!” (Einde Aanhaling) — Deze leider zal vanuit 
een religieuze orde opkomen. Hij zal een grote invloed hebben over de katholieke 
godsdienst, plus alle andere godsdiensten” — “Hij zal heel staatkundig worden; hij 
zal een woordentovenaar zijn! Tenslotte een dodelijke calculator, een bedrieger en 
een vernietiger van de mensheid! — “De Laodiceeërs (meestal protestanten) zullen 
door zijn grote opgeblazen woorden tot in zijn vertrouwen meegesleurd worden! 
Want de Heer zal hen uit zijn mond tot in de verdrukking spuwen!” — “Zie, zegt de 
Heere Jezus, dit Schriftgedeelte zal onverhoeds over hen komen.” Job 34:20, — “In 
een ogenblik zullen zij sterven; en het volk zal ter middernacht geschud worden, en 
heengaan; en de machtige zal zonder hand worden weggenomen!” — En voor deze 
profetie, spreekt de Heere, zal Ik alzo de twee grote steden in Californië vernietigen. 
Ik gaf hun de ruimte om te bekeren, maar weinigen gaven gehoor. Ze zijn gevallen 
en gevallen! — En deze steden van de vlakte die zich in veiligheid amuseren zullen 
neergeschud worden! — En ja, de grote stad van het Oosten van verkeer en handel, 
van rijkdom en plezier die zegt; we rusten in ons kwade veiligheid aan de zee, want 
zij zeggen; wij zijn de rijkste van allen! Want zij zal worden omgezet naar de klank 
van krachtige wateren, van bevingen en as van vuur! Want haar geween zien we van 
een grote afstand, dan plotseling, is het vernietigd; we zien haar niet meer; want ze 
is afgebrokkeld en is verlaten van leven!” — “Dit lijkt gelijk te zijn aan de profetie 
gevonden in Openb. 18:9-10 — “Zie, grote en verschrikkelijke winden zullen over 
de zee en aarde gieren. Plotselinge en krachtige bevingen zullen de planeet kwellen! 
Krachtige stormen zijn aanstaande die in vele jaren niet gezien zijn! Ook zal het droge 
land het in haar ellende om water uitroepen. En er zal gehoord worden; een maatje

tarwe voor een penning (een heel dag loon) en drie maatjes gerst voor een pen-
ning! En het olie en de wijn is zeer schaars! — Want opeens had er een nieuw ding 
plaatsgevonden. Een stempel (merk) is gezien op de menigte die in nood verkeren! 
Want zij beven voor de heerser! Dit alles zal opkomen   omdat ze de aloude profetie 
hebben verlaten en afgewezen! (Blijkbaar spreekt dit van Openb. 13:17) De draak 
is vanuit de diepte opgekomen, zijn vuur merk heeft de volkeren geknecht! (Openb. 
9:11) — En Abaddon (de vernietiger) zal binnenkort volgen!” — “Maar een ander 
gebeurtenis gaat hieraan vooraf, lees hieronder!”

DE OPNAME — DAARNA DE GROTE VERDRUKKING — En nu deze twee 
onderwerpen. Omdat we er heel dichtbij komen, is het zeer belangrijk dat we de 
openbaring begrijpen.” — Openb. 12:1, “onthult de gemeente der tijdperken met in-
begrip van de Nieuwtestamentische Gemeente!” ... De vrouw die in symboliek van 
de zon, maan en 12 sterren gekleed is onthult de verleden, hedendaagse en toekom-
stige tijdperken! Vers 5 onthult dat de ware uitverkorenen worden opgenomen! (De 
opname) — En dan vinden we in de verzen 16 -17 uit dat er dan nog steeds mensen 
over zijn gebleven, deze zijn de verdrukkingsheiligen!... Zij worden de overigen 
van haar zaad genoemd... Openb. 7:14 bevestigt deze zelfde Verdrukkingsheiligen. 
Zij zijn met de verzegeling van de 144.000 Joden op de aarde!” (vers 4) — Matth. 
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 verschrik-
kingen van de Grote Verdrukking zouden ontsnappen!” (Lucas 21:36) — “Matth. 
25:2-10 geeft een definitieve conclusie dat een deel werd opgenomen 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)

PROFETIE — TIJD EN DIMENSIE — “Op een dag zullen miljoenen mensen, uit 
alle tijdperken, deze aarde in een seconde verlaten — in een ogenblik!” (I Kor. 
15:52) — “Eerst toont Jezus hoe plotseling de verandering zal zijn! — Daarna 
onthult Hij de openbaring hoe.” — “De Heer zal komen als een dief in de nacht!” 
(I Thess. 5:2) — Hij gebruikte deze vergelijking in verschillende Schriftgedeelten, 
waarom? — Omdat een dief onaangekondigd en onverwacht komt, maar ze weten 
dat hij er geweest is door te zien wat er is weggenomen! — En neemt een dief alleen 
de kostbaarheden weg zoals sieraden, goud en etc.” — “En Jezus zal Zijn juwelen 
wegnemen! (Lees Mal. 3:17) Ook laat een dief meestal veel meer achter (mindere 
kostbaarheden) dan hij wegneemt!” — Let op: “De uitverkorenen zullen de exacte 
dag nog het uur niet weten, maar “het seizoen” van Jezus terugkomst zal hun wel 
worden onthuld! We betreden absoluut het seizoen van Zijn spoedige verschijning!”

VERVOLG — Luk. 17:34-36 “Jezus openbaart dat de opname op verschillende 
plaatsen en tijdzones zal plaatsvinden, maar toch zal het op de hele wereld tegelij-
kertijd plaatsvinden!” — “Hij zei, dat er 2 mensen op een bed zullen zijn, de een zal 
aangenomen, en de ander zal verlaten worden! Dit zegt dat het in een deel van de 
aarde ‘s nachts zal zijn! — Volgende, twee vrouwen zullen tezamen malen (brood 
maken)! — In Bijbelse tijden deden de vrouwen dit vroeg in de ochtend. Dit spreekt 
van (de dageraad, ochtend)!” — “Dan de twee mannen op de akker, dit zou van later 
op de dag spreken.” — “Dus zegt Jezus ons dat wanneer Hij verschijnt sommigen 
zullen slapen, werken en sommigen net zullen opstaan!” — “Er was een tijdsbe-
stek van nacht, dageraad en overdag!” — “Laten we als voorbeeld naar het woord 
“dief” teruggaan. Om in de VS de mensen onverwacht te overrompelen, zouden 
de beste uren in dit grote industriële complex van 3 tot 5 uur ‘s nachts zijn. — Er 
zouden minder crashes en doden zijn op de snelwegen, in steden, vliegtuigen, enz. 
Hoewel er nog steeds wat zouden zijn. Het zou minder merkbaar zijn totdat de men-
sen wakker worden en zich afvragen wat er in vredesnaam heeft plaatsgevonden!” 
— “Herinner u nu dat we de exacte tijd niet weten, dit is slechts een voorbeeld. 
Wij zouden in alle seizoenen en periodes waakzaam moeten zijn! Zo zien we in 
de profetie, dat de Heer een tijd en dimensie verbeelt! (Oogwenk-veranderd-weg!)

VERVOLG — “De plotselinge verdwijning van miljoenen mensen van de aarde zal 
leiden tot een mysterieuze crisis, verwarring, chaos en paniek onder hen die voe-
len dat ze weten wat er gebeurd is! — Dood en ellende zullen overal overvloedig 
zijn! Maar dit alles zal door de wereldregering weggeredeneerd worden!” — “De 
aandacht van de mensen zal door de leugenachtige tekenen en wonderen van de 
anti-Christ van de gebeurtenis worden weggetrokken! Deze wereldleider zal de ge-
beurtenis daadwerkelijk bespotten net als ze dat deden toen de profeet Elia was 
opgenomen!”
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