GETUIGENDE PROFETIE – De Naties en de USA zijn in verbazing en verbijstering terwijl interne, presidentiele en wereldwijde gebeurtenissen de ene na de andere schokgolf tevoorschijn
brengen! Verbijstering en vrees hebben de bevolkingsgroepen
in hun greep. U kunt zich afvragen wat het volgende zal zijn?
– “De beëindiging van ons Gemeentetijdperk, de eerste en
laatste uitstorting is hier, en een snel kort werk in de oogst is
aan het eindigen!” Voedselschaarste, hongersnoden en droogte, plagen, overstromingen en stormen hebben deze planeet
overweldigd. De Geschriften gaan in vervulling en ze hebben
nog niets gezien van hetgeen zal zijn! – Jezus voorspelde aangaande de naderende dagen, en Hij gaf in de Geschriften en
sterrenhemel waarschuwingen vooraf. En we zien overal tekenen! – Terwijl de wetenschap en geneeskunde vele ziekten
genezen – zullen nieuwe tevoorschijn komen!
HET TEKEN VAN IMMORALITEIT – Zoals een Nieuwsverslag
het zei, dat er ‘s nachts in de steden meer of net zo openlijk
seksuele daden worden bedreven als in een huis van prostitutie. In de straten van Sodom werden de zelfde dingen gedaan.
Jezus voorspelde het in (Luk. 17:26-30) – Vrouwen doen rechtstreeks in het openbaar aan orale sex met mannen. Sommige
meisjes zo jong als 14 jaar oud en jonger, in auto’s en allerlei
steegjes zonder enige schaamte! – We spraken over de beëindiging van het Gemeentetijdperk, maar ook zal deze generatie
binnenkort in verdrukking en atomaire verwoesting eindigen.
– De Piramidische inches tonen dat een oude era, in 2001, tot
in totaal iets anders zal eindigen. Het koninkrijk van het beest
is kennelijk gereed. Een oude profetie zei dat de wereld voor
of in 2007 door duisternis en apocalyptisch oordeel overgenomen zal worden! – Ook waren de zonden van de President
nauwelijks te printen, toch heeft hij bekend en om vergeving
gevraagd. De toekomst zal de uitkomst tonen. Onverwachtse
gebeurtenissen in allerlei soorten zijn in het vooruitzicht. “Laat
ons in het licht van Jezus wandelen terwijl we het nog steeds
hebben. Onze dagen zijn geteld en we zullen binnenkort wegvliegen.
CATASTROFALE CONDITIES – Terwijl de donders rollen, gaat
de middernachtroep voort. De laatste minuten van God’s klok
zijn aan het tikken! De Hemelse slinger is aan het zwaaien,
de tijd van alle dingen is nabij! “De Heere is de naties aan het
waarschuwen, voordat zij zich met het opkomend anti-christelijk systeem verenigen! – Kijk naar het teken van Azië en Rusland. Economische en voedsel condities. De nieuwsmedia zei,
dat als er niet snel iets gedaan wordt er overal een ernstige
situatie zal zijn!
REN PROFETIE REN – Hab. 2:2-3, “Toen antwoordde mij de
Heere, en zeide: Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op
tafelen, opdat moge rennen (zich voorbereiden/meer voor God
doen) die het lezen. Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn, maar op het einde zal het spreken, en niet liegen;
zo het vertoeft, wacht erop, want het zal zeker komen, het zal
niet achterblijven.” – Het zegt dat het op het einde zal spreken!
En volgens de tekenen zijn we gereed om te gaan en de uitverkorenen zijn zich aan het voorbereiden op de Opname! (Math
25:5-6) – Sommige vreselijke rampzalige gebeurtenissen zullen voor en na 1999 plaatsvinden (Geschriften voorspellingen).
– We zeggen niet dat Zijn terugkeer in 1999 is. Het zou op elk
moment in het seizoen kunnen plaatsvinden, aan deze of aan
de andere kant van de eeuw.

WANNEER ZAL DE EEUW PROFETISCH EINDIGEN? – Het
jaar 2000 is niet het einde van de eeuw. – Januari 2001 is het
einde en het begin van een nieuwe eeuw. Hoewel ze het op
2000 zullen dateren. – Mijn opinie is dat de verdrukking waarschijnlijk tussen nu en dan zal beginnen, en het verbond bevestigd.
SNELLE TOENAME VAN PROFETIE – De profetie met betrekking tot deze planeet is oh zo dichtbij! Sommige ervan is
alreeds begonnen en zal in de Dag des Heeren eindigen. –
Hag. 2:6-7 (7-8), Want alzo zegt de Heere der heirscharen:
Nog eens, een weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en
de aarde, en de zee, en het droge doen beven. Ja, Ik zal al de
heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller
heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de
Heere der heirscharen.
EEN ONTZAGWEKKENDE VERPLAATSING – Net zoals God
hemelse tekenen gegeven heeft, zo heeft Hij aardse en zee
wonderen gegeven. – Op 15 Oktober 1998 toonde het nieuws
een foto van een grote ijsberg die van Antarctica tot in de zee
losbrak. Aanhaling: ze zeiden dat het 92 mijlen lang en 30 mijlen breed was – de grootte van de staat Rhode Island. – De
wereldwijde planetaire veranderingen gebeuren net zoals het
geprofeteerd was. Het klimaat is grillig. Ook zijn de oceaanniveaus aan het stijgen! “Jezus waarschuwt ons voor Zijn wederkomst!” Nooit eerder in de geschiedenis hebben we zoveel
profetieën zien plaatsvinden!
PROFETISCH NIEUWS VERSLAG – CNN T.V. – Toonde een
foto van een vrouw die van top tot teen met allerlei soorten
fruit bedekt op een tafel lag. Mensen zaten allemaal rondom
de tafel in een restaurant, drinkende en het voedsel van haar
lichaam afetende totdat er niets meer van over was. (Ze was
naakt) – “We zijn het heidense Rome en Sodom aan het overtreffen!” Het nieuws rapporteerde zoveel als was toegestaan
van het eerste gedeelte er van. Wat een schaamteloze era van
waanzin!
WAT IS HET VOLGENDE? – Het einde van het Gemeente
Tijdperk! Jezus vertelde mij dat de Middernachtroep voortgaat!
– “Ga uit om Hem te ontmoeten! – Actie – voorbereiding!” Binnenkort een regenboog in zicht. (Troon) – Ik predikte hier een
boodschap, “Het Uiteindelijke Uitzicht!” en toonde foto’s van de
meest mooie bergen, bomen, wildernis, bloemen, natuur, zee,
oceanen en etc. Een prachtige creatie. Want later zal veel van
het prachtige landschap als vulkanisch as in een verbrande
plaats zijn. In de niet zo verre toekomst zal het als dit Schriftgedeelte zijn, Joel 2:3, “Voor hetzelve verteert een vuur, en
achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als
een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook
is er geen ontkomen van hetzelve.” (Lees Joel Hoofdst.1, aangaande droogte) Jes. 24:6, “Daarom verteert de vloek het land,
en die daarin wonen, zullen verwoest worden; daarom zullen
de inwoners des lands verbrand worden, en er zullen weinig
mensen overblijven.” – De profetische klok tikt en Hij zal tot degenen komen die Zijn verschijning liefhebben! Er staan ongelofelijke en ontzagwekkende gebeurtenissen voor deze natie te
wachten, vergis u daar niet in. (Gedenk onze jeugd) Waakt en
bidt! Weest ten alle tijde waakzaam!
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