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DE PROFETISCHE GELIJKENIS VAN DE WIJZE EN DWAZE MAAGDEN
"Laat ons in dit schrijven de profetische gelijkenis van de wijze en dwaze maagden in beschouwing nemen – Math. 25:1-10. – Vandaag de dag
zijn velen van Gods kinderen geestelijk gaan slapen; ze zijn niet wakker en zijn onwetend van de tekenen van de tijden rondom hen aangaande
de komst van de Heer!" ... "Vlak voordat Jezus komen zou was daar een tijd van dralen, een wachten! Als gevolg daarvan sluimerden alle
maagden en sliepen, maar degenen met de olie en het Woord hoorden de roep van de uitverkoren bruid tot de wijze aanwezigen welke gevuld
waren met olie!" Math. 25:6 – "En te middernacht geschiedde een geroep: Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!" Zo als we in
de gelijkenis zien is er een tijd om de lampen in gereedheid te brengen! – Een korte periode van opwekking die zal uitmonden in de komst van
de Bruidegom voor de bruid! – "Degenen die deze boodschap horen en geloven, zullen met Hem tot de bruiloft in gaan; daarna zal de deur
gesloten worden!" (Vers 10)
Herinner dat Jezus voor de mensen op mijn lijst een krachtige zalvings olie op deze boodschap heeft geplaatst! Profiteer er van en roep de
overwinning uit! – Hij komt spoedig! – "We moeten ons voor deze 'lamp gereedheid makende opwekking' voorbereiden door Zijn
Woord te gehoorzamen, acht te slaan op Zijn waarschuwingen, Hem te zoeken en te prijzen! En Hij zal ons vanuit de hemel horen, en
plotseling zal uit het dralen de middernachtsroep van donder komen; en een stortvloed van de vroege en late regen zal de
uitverkoren Gemeente herstellen!" – "Het zal een glorieuze gemeente van kracht en geloof zijn! – Verenigd in één lichaam van goddelijke
liefde en Jezus zal het hoofd ervan zijn, Zijn voorbestemd volk, al van voor de grondlegging der wereld bekend zijnde!"
"De Gemeente is nu in een soort van tijdelijke stilte of tijd van dralen! – En met de wereld, die koers zet naar crisis en chaos, zijn wij nu aan
de vooravond van een groot geestelijk ontwaken dat hiervoor niet eerder gezien is geweest! – Jezus zal de dingen die in kracht en gaven
verloren waren gegaan herstellen!" – De profeet Joël voorzegt een meest geweldige eindtijd opwekking! – "We zijn nu in de dagen van de
vervulling van Joëls profetieën; een uitstorting van Gods Geest. Gods ware kinderen kunnen het geruis van een gang in de toppen der
moerbezienbomen beginnen te horen! (2 Sam. 5:24) ... We kunnen 'een kleine wolk' als een mans hand vanuit de zee zien opgaan (de
hand van God) en we weten, net zoals Elia dat wist, dat er een grote regen (opwekking) zal zijn!" (I Koningen 18:42-45) "Dit is het uur
waarin Hij Zijn leken en dienaren tot een vlam des vuurs zal maken! Heb. 1:7 – Zijn mensen worden één in geest en één in harmonie! –
Nogmaals zal er eenheid in Zijn lichaam zijn! – Kijk er naar uit, want het komt er aan!"
"Jezus vertelde mij dat mijn rollen en brieven er voor bestemd zijn om Zijn gekozene mensen te zalven en alert te doen zijn voor een grote
uitstorting in tekenen, wonderen en mirakelen!" – Deze nieuwe komende visitatie van de geest van Jezus zal een bediening voortbrengen welke
anders zal zijn dan al hetgeen we in de laatste generatie gehad hebben! – Het zal alzo voortbrengen degenen die door directe inspiratie
spreken, en het zal de wereld een getuigenis geven aangaande de spoedige komst van Jezus en de lieflijke kracht van de Heilige Geest!" – "Zie,
de voormalige dingen zijn voorbij gegaan, en zie, nieuwe dingen beginnen!" – "Hij zal het profetische visioen van Joël Hoofdstukken 1
en 2 herstellen, en Zijn geest uitstorten op alle vlees 'die wakker zijn' en geloven!" ... Dit herstel is ophanden. – De profetieën van God
bevelen ons te wachten en er naar uit te zien, en om het door te handelen en geloof te ontvangen! – "Jezus zegt, houdt vast totdat Ik kom. En Hij
waarschuwt; zie erop toe dat die dag u niet onvoorziens overkomen!" (Luk. 21:34)
"Gedurende de tijd van dralen waarover nu in Math. 25:5-6 gesproken wordt, en net op het moment van de uitstorting, zullen het onkruid 'de
valse religies' (Math. 13:30) zich tezamen verenigen om met de regering samen te gaan werken, en om de wereld te controleren! – De afvallige
Protestantse systemen zullen net zo goed als alle andere valse religies inclusief de Islam, Jodendom, Hindoeïsme en etc. tot in de Romeinse
Babylon religie terugkeren." – Wat zal dit alles teweegbrengen? – Mijn mening is, de dreiging van een nucleaire oorlog, een wereld voedsel crisis
en een internationale financiële crisis welke een grote 'vredestichter' zal voortbrengen, die zal verschijnen en schijnbaar op al de problemen
van de mensen een antwoord zal hebben. – Een valse leidende ster! ... "Met een super religieuze persoonlijkheid, die leugenachtige
wonderen zal verrichten!" Openb. 13:12-14 – "Deze op een lam-gelijkende vredestichter, zal later als een draak spreken, en zichzelf
als God bekendmaken! – Een bedrieger, dictator van het ergste soort!" De meeste valse religies kijken definitief uit naar de komst van een
soort van Messias (inclusief de Joden) om hen uit al hun problemen te helpen! – En deze man zal op de juiste tijd verschijnen! ... Hij zal hen
schijnbaar met leugenachtige tekenen overtuigen en zij zullen hem als god aanbidden! – Dit is precies wat de Bijbel zegt dat zal gebeuren! (Dan.
9:27 – Openb. 13) – "Deze profetieën zijn dichterbij de vervulling dan de meesten zich realiseren!"
"De profetische brieven en Geschriften tonen ons dat we aan de vooravond staan van aardbevingen, oorlogen, hongersnoden, pestilenties,
revoluties en wereldwijde ellende ... toename in kennis en uitvindingen. Het zegt ook dat er aangaande de komst van Jezus spotters zullen zijn.
(II Petr. 3:3) – Maar hoe dan ook zal Jezus voor Zijn uitverkorenen komen! (I Thess. 4:16-17) – "Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze
dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur!" Math. 24:33 – "En weest lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst
des Heeren genaakt." (Jak. 5:8)
Let op de dringende noodzaak van de Schriften welke willekeurig genomen zijn, waarin ze zeggen, "De Heere is nabij. – Het einde aller
dingen is nabij!" – Op elk moment ... Nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben! ... Nog een zeer weinig tijds ... En Hij, Die te komen staat, zal
komen, en niet vertoeven!" (Hebr. 10:37) – “De Rechter staat voor de deur! … En het is nabij, zelfs voor de deur. ... En zie, Ik kom haastiglijk!”
(Openb. 22:12) – Al deze Schriftgedeeltes tonen dat Hij op ieder moment kan komen! – "En zelfs als wij denken dat we nog meer tijd
hebben om te werken, zouden we Hem nog steeds, op ieder moment in onze harten moeten verwachten! ... Terwijl we in de oogst
doorgaan!" – "Ik vertrouw erop dat u van deze brief geniet. Vergeet niet wat het zegt en de Heilige Geest zal u voorspoedig doen zijn en zegenen
als u op de Heere Jezus vertrouwt."
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