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DE GEMEENTE TIJDPERKEN – DEEL 1
"In deze brief tonen we een aantal vitale en interessante feiten betreffend de Gemeente tijdperken – beide, de locaties en kenmerken van elk
tijdperk! Het boek van Opb. Hfdst. 1:10-12 maakt notitie van 7 gemeenten in de dagen van Johannes wat profetisch was voor de kerkhistorie
tot aan onze dag toe waarin de goede en slechte geesten aan het eind van het tijdperk met de zelfde waarschuwingen en beloningen
opnieuw zullen prevaleren! En het zal tegelijkertijd met de geloofsgetrouwe Philadelfia groepering in het Laodicea tijdperk culmineren!"
(Openb. 3:7-8 – Openb. 3:14-17) "Met andere woorden zal hetgeen er in de voorgaande tijdperken plaatsvond op een geestelijke
manier aan het einde van het tijdperk plaatsvinden!" – "Jezus zei, laat beide te zamen opgroeien tot de oogst! (Math. 13:30) Dan
zal er plotseling een zuivering komen, het kaf wordt weggeblazen en het koren (de bruid) is naar de hemel opgenomen!" – "De
volgende stap voor ons is de ontworteling en afscheiding voor de opname!" – "Laat ons wenden en de locatie zien waar Johannes deze
openbaringen ontving!" Openb. 1:4, 9. "Het was op het eiland Patmos tussen Griekenland en Turkije; het is 40 mijlen ten oosten van de
Turkse kust gelegen!" De Romeinse overheid gebruikte het als een plaats voor ballingschap! In 95 na Christus werd de apostel Johannes naar
deze plaats verbannen. Hij weigerde om de Romeinse goden en de Keizer te aanbidden en bleef met het ware Woord! Zo lieten zij hem op de
eenzame, rotsachtige eilanden van Patmos achter, maar het was een spectaculaire kans voor hem, omdat hij Jezus weerzag waarbij Jezus de
handelingen van de gemeenten openbaarde!" – "De gehele openbaring was ultra dramatisch! Johannes zag ook het laatste oordeel, en de
gehele wereld geschiedenis in volmaakte orde!"
"Maar laten we eerst beginnen waar deze gemeentes met het Efeze Tijdperk en historische feiten opnieuw weergegeven worden!" (Openb.
2:2-3) – Vers 4, "toont de misdaad tegen de Heer, waarin Hij zegt, Ik ben tegen u, omdat gij uw eerste liefde hebt verlaten!" – "Ze
hadden hun 'liefde met betrekking tot de Heere Jezus' en Zijn werk verlaten!" In vers 5 zegt Hij, "Want gij zijt gevallen!" Bekeer u
haastelijk, of Ik zal uw kandelaar weghalen!" – "We zien vandaag de dag het zelfde beeld in het Laodicea tijdperk, Zijn eerste liefde is
vergeten en Zijn werk staat op de tweede plaats, maar de bruid zal luisteren, maar de lauwwarmen niet!" "Paulus richtte dit tijdperk op,
maar zij vervolgden niet in zijn onderwijzingen!" – "Net ten oosten van Griekenland, in het gedeelte van Klein-Azië dat op het westelijke deel
van het Turkse schiereiland de Middellandse zee raakt – is de locatie van Efeze." – "Wanneer de Apostel Paulus in Efeze arriveerde om te
prediken, was er een grote beroering, drama en geweld explodeerden overal, en het werd een groot tumult, want Paulus had de Diana
aanbidding aangetast, de sex godin van de Efeziërs!" – "Hij was ook in strijd met de zilversmeden, die kleine standbeelden van Diana
maakten en verkochten, en hij was hun handel en welvaart aan het onderbreken!" Handelingen 19:24-41 toont de hele commotie!
– Ook toont Rom. 1:22-28 een aantal verachtelijke daden! "Wanneer Paulus tegen deze dingen sprak, werd de menigte woedend en boos! –
De op sex gerichte cultuur van Efeze zal parallel lopen met de cultuur die aan het einde van het tijdperk zal verschijnen! – Er zullen weer
afgoden zijn."
"Laten we meer te weten komen over Efeze! Het was een belangrijke zeehaven voor de commerciële handel; het was een van de rijkste en
meest prachtige steden aan de Middellandse zee! De 'Tempel van Diana' trok mensen uit alle hoeken! Het werd beschouwd als een van de 7
wonderen uit de antieke wereld! De tempel was 4 keer groter dan het Griekse Parthenon! De Geschiedenis zegt dat daarbinnen het vele
borsten standbeeld van de godin Diana rustte, en een kwade geest domineerde de massa met wilde aanbidding! En het gaat verder met te
zeggen dat het eigenlijk de aanbidding van sex was. Prostitutie was een deel van het religieuze ritueel!" – "Het zegt dat er jaarlijks
honderdduizenden kwamen om deel te nemen aan deze aanbidding! De stad kreeg snel de reputatie als aan het Middellands zee gebied
liggende hoofdstad van genot zoekenden." – "Het klinkt net als een aantal van onze beruchte steden van vandaag de dag! Herinner dat dit
hun manier van religie was, en het zal zich aan het einde van het tijdperk in het anti-Christelijk systeem herhalen!" – "De geschiedenis
vermeld dat ze hier voorafgaand werkelijk afgoden van naakte mensen in een extreem abnormale erectie maakten. Zij noemden het beeld de
magnifieke bruut!" (II Petrus 2:12) "Mannen en vrouwen kochten ze, en het symboliseerde ook het tijdperk van perversie dat de satan
domineerde. (Dit komt met het pornografische tijdperk van de VS overeen) Zelfs vandaag de dag kunnen toeristen in een museum te Athene,
in de exacte weergave die we noemden een standbeeld van dit type persoon bekijken. Zij tonen het als een kunstwerk dat het verleden
tijdperk symboliseert. – Lees opnieuw wat zij deden en zullen doen. Rom. 1:22-28. – En van al die dingen maken ze een kleine
reproductie van deze "brute standbeeld" uitgesneden in hout of brons en verkopen ze voor $50 of $100 aan naties en de mensen in
de VS! Mensen zetten ze werkelijk in hun huizen en gaan over tot seksuele beeld aanbidding, en later zal dit allemaal in een vorm
van religie zijn, inclusief vele andere afgoden in combinatie met het anti-Christelijk systeem! En zij noemen het heiligmakend om
deze dingen te doen!" – "We zagen werkelijk een reproductie van deze sex afgod, en geloof me, het was een kunstwerk van kwade
verleiding en gruwel! Er was een duivelse type tegenwoordigheid dat het omringde!" – "De lauwwarme religies zullen tot in deze
gelijksoortigheid en andere afgoderij van het beest systeem gelokt worden! (Openb. 9:20) Tenslotte de naties in totale verdorvenheid!"
(Judas 1:10, 13) De rollen 72 en 73 geven meer informatie.
"Vandaag de dag ligt de stad van Efeze is puin, de grote haven is verdwenen, er zijn alleen drasland en moerassen over gebleven! De stad
stierf en daarmee de vroegere gemeente van Efeze, met uitzondering van degenen die de waarschuwingen aannamen en zich bekeerden en
hun eerste liefde weer in Jezus teruggevonden hadden!" (Openb. 2:3-5) "De bruid van ons tijdperk zal de waarschuwing aannemen! Elkeen
van deze Gemeente Tijdperken aan Johannes afgebeeld, openbaarde de conditie van het laatste Gemeente Tijdperk, in finaliteit, eindigende
als Openb. 3:16-17, verbonden met Openb. 17:5." – "In onze volgende brief zullen we een of twee andere Gemeente Tijdperken met
hun historische feiten nemen, en we zullen dan wat meer dingen zien die aan het einde van het tijdperk zullen plaatsvinden! In lijn
met de openbaring hebben we de goede en kwade dingen van elk tijdperk genoemd, zoals de Heilige Geest het heeft gezalfd om te
tonen! We zijn er van overtuigd dat u de volgende brief heel interessant en onthullend zult vinden en dat het u meer kennis zal
geven aangaande de belangrijkheid die Jezus aan de Gemeente Tijdperken en hun voleinding hecht!"
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