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DE GEEST BEWEEGT!
We leven in een wereld van fantastische en fascinerende veranderingen! Zeer weinig ten goede maar het meeste ten slechte, en het
laatstgenoemde zal er niet beter op worden! "Zoals de Geest zegt, weten we dat de tijd van alle dingen nabij is! "De tijd is kort. Men
spreekt van zeldzame grondstoffen, maar het meest waardevolle van alles is onze tijd dat over gebleven is. – "Zie, zegt de Heere, het is
tijd om te ontwaken!" Kijk omhoog, de deur is open en de tijd van onze verlossing is nabij! – We weten dat de Gemeente Tijdperk
profetieën hun laatste voorspellingen aan het afwerken zijn. De tijden der Heidenen bereiken hun climax, en de uitverkorenen zullen
opgaan! (Opb. Hfdst. 4 – I Thess. 4:16-17) – "Waak zegt de Heere, dat al deze dingen niet onbewust als een strik over u komen,
zoals de profeten en uitverkorenen geprofeteerd hebben!" – Opmerking: De kennis neemt zo snel toe dat de bevolking al de
nieuwe dingen die zich voordoen niet kan bijhouden, met inbegrip van het nieuwere elektronische tijdperk!
Luk. 21:25 – Ps. 19 – De hemellichamen bewegen zich rechtstreeks op tijd in hun posities als een teken! Terwijl de volken in
verbijstering en sommige naties zoals dat door de geschriften voorspeld was in oorlog zijn wordt het verdrag intussen voorbereid. Ook
zijn de zee en de golven in beroering aangezien de weerspatronen en de natuur alle records aan het verbreken zijn! Vulkanen zijn aan
het exploderen, de aarde is aan het schudden en er zijn weersveranderingen op komst en meer van het laatstgenoemde in een enorme
barensnood. Dit is onze dag om ons te verheugen! "Ja, zegt de Heere opnieuw, wees voor altijd blij!" Rechtstreeks tezamen met
herstel zal vervolging toenemen en zijn er dramatische veranderingen in de wereld op komst. Terwijl Gods herstel uitgestort wordt,
zullen we onder de vleugels van de Heilige Geest gedekt worden, en zullen we verheft worden om Jezus te ontmoeten! Net zoals Hij
Israël uit de slavernij haalde, Hij zei Ik zal u omhoog dragen en op Arends vleugelen wegnemen! De Geest beweegt!
We weten dat er na de Opname een merkteken van het beest is, de Grote Verdrukking, Atoomoorlog, brandende fragmenten,
asteroïdes, de Dag des Heeren, en de reiniging van de aarde! (Ezech. 39:8-14) – En tot in de laatste gedeelten passend zal de bouw van
de nieuwe Tempel en het Millennium zijn! "Zie, zegt de Heere, dit is geen dag om te slapen. In het uur dat gij niet verwacht zal de
Heere komen! Herinner dat gij Mijn getuigen zijt, ga door! – Aanhaling: We staan op het punt om de eeuwigheid binnen te stappen!
Nu ga ik aan al mijn dierbare partners het werk en beloftes van de Heilige Geest vrijgeven! – De Heilige Geest zal de wereld
overtuigen van zonde en van gerechtigheid, en van oordeel. (Joh. 16:8) – "Uitgezonderd voor de uitverkorenen zal dit alles niet
vervuld worden dan tot na Armageddon, en de rest pas aan het einde van het Millennium!" – De Heilige Geest zal de gelovige
verlevendigen. – Joh. 6:63, De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn
leven. – "De uitverkorenen verlaten geleidelijk het vlees tot in een diepe geestelijke wandel! Het gebeurt nu! U praat over een snel kort
werk dat komende is, dat is precies wat de Schrift zegt! We zijn nu in een overweldigende kracht van de late regen!" – Zal alle dingen
leren. – "De Heilige Geest zei dat Hij ons alle dingen zou leren, ons zou troosten, en ons ook de komende dingen zou laten zien! Amen. –
Zal ons tot in alle waarheid leiden! – "De Heilige Geest zei ook, dat Hij ons tot in alle waarheid zou leiden en Hij doet het op dit
moment!" (Joh. 16:13) – De Heilige Geest zal kracht geven om te getuigen! – We zullen kracht hebben om te getuigen. (Han. 1:8) –
Persoonlijk en alzo in onze Oogst bediening meehelpen!
De Heilige Geest – De bron van de Nieuwe Geboorte! – Joh. 3:8, De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid: maar gij
weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is. – "Dit Schriftgedeelte toont dat
de Heilige Geest gepredestineerd is waar het naartoe gaat!" – De Geest zal in hem worden een fontein van water, vanbinnen
opspringende! Joh. 4:14, Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten;
maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven." Het water is
symbolisch voor Gods redding, geest en de voorkomende uitstorting; hetwelk gaven, vreugde, vrede, troost en etc. creëert" –
Joh. 7:37-38, En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij
en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.
Luk. 17:28-30, Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten,
zij bouwden; Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. Even
alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. – Dit voorzegt nauwkeurig de commerciële
activiteiten van vandaag (het merkteken en etc.) in het uur waarin we leven! De sleutel is dit, we hebben een paar duizend
jaren lang over Jezus gepredikt. Maar het zegt, in den dag, op welken Hij geopenbaard zal worden. Dat is precies wat er
gebeurt! – Jes. 9:5, de eeuwige tot de uitverkorenen. Hij is de Koning van de Donders! Een vuurstorm is op komst en het onthult in een
moment, in een oogwenk dat we verdwenen zullen zijn, het is zo spreekt de Heere! Het getuigenis van Jezus is de geest van profetie!
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