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NUMERIEKE EN SYMBOLISCHE WAARDEN
''In dit bijzondere onderzoek zullen we het nummer 7 in aanmerking nemen en zijn numerieke en symbolische waarde evenals
verscheidene ander nummers!'' II Kon. 4:32-37, ''toont de goddelijke waarheid hetwelk de tijdperken tot aan onze tijd
voorafschaduwt.'' Vers 32, ''toont dat het kind dood was!'' Vers 35, toont dat Elisa zich gelijk de Heilige geest over het kind uitbreidde,
en het kind niesde zevenmaal en opende zijn ogen!'' ''De 7 niezen symboliseren Gods adem dat in de gemeente komt en dat in 7
verschillende tijdperken om het leven te herstellen (opwekking)!'' ''Elke keer als het zich organiseerde en stierf, herstelde Hij het
leven weer opnieuw! Openb. 1:20 en de hoofdstukken 2-3, eindigende in het Laodicea Tijdperk in Openb. 3:14!'' ''Het nummer 7 toont
hier ook de 7 adem (geesten) Gods die over de gehele aarde uitgaan! 7 hoornen (gemeenten), 7 ogen (de 7 geesten Gods)!'' Openb. 5:6
– ''Nu kijk hiernaar, II Kon. 4:36 Hij zegt, ''neem op'' uw zoon! En vers 37 vermeld dat zij haar zoon ''op nam en wegging''! En in onze
tijd zal de uitverkoren mannelijke zoon ''op genomen'' worden en ''weggaan''! (Openb. 12:5) – Na het herstel, (Joel 2:25-26.) Volgens
het boek Openbaring zal God als de laatste van de 7 gemeente tijdperken zal eindigen een uitgekozen groep wegnemen, en
het gezelschap klaar maken om opgenomen te worden!'' Uit de 7 tijdperken zal een gekozen groep voortkomen; dit zal
degenen omvatten die ons eerder voor zijn gegaan, degenen die we in de wolken zullen ontmoeten (glorie)!
II Kon. 4:38-44, ''toont dat er verscheidene andere wonderen waren! Het vermeld dat er schaarste in het land was! En zonder twijfel
zal er vlak voor de opname een schaarste zijn dat tot een ernstige hongersnood in de Grote Verdrukking zal leiden!'' – ''De VS mag nu
nog wel een broodmand zijn, maar gedurende de Verdrukking zal de strengheid ervan zelfs dit land bereiken!'' – ''Nabij of bij
het binnengaan van de Verdrukking zouden ook alle valuta's waardeloos verklaard kunnen worden. En alleen het gene dat
door de anti-Christ uitgegeven wordt zal als geld beschouwd worden! Laten we nu dus hetgeen we kunnen voor het kostbare
evangelie gebruiken, want later zal er voor voedsel en de waarde ervan een nummer uitgegeven worden!'' (Openb. 13:15-18) Ook was
er in het geval van Elisa voedsel bij betrokken, maar de Heere werkte een wonder! (II Kon. 4 verzen 40-41) – En u kunt lezen dat er in
de verzen 42-44 een wonder plaatsvond dat soortgelijk was aan toen Christus de 5 duizend met broden voedde; en ze hielden nog wat
over!'' – ''Ook zal de Heer veel geestelijke kracht voor hen hebben als de mensen hongerig genoeg (wanhopig) naar de geest zullen
worden!''
II Kon. 5:10, ''vermeld nog een ander wonder in verband met het nummer 7, waarin Elisa tot Naaman zei heen te gaan en
zich ''zevenmaal'' in de Jordaan te wassen en hij genezen zou worden!'' Verzen 11-12, ''toont dat hij boos was en in eerste
instantie in grimmigheid heen ging! Dit is gelijk aan de kerken van vandaag de dag die het op hun eigen manier willen doen,
maar net als Naaman moeten zij leren dat Gods manier veel beter is!'' Vers 14, ''toont dat hij zich uiteindelijk ''zevenmaal"
onderdompelde, en zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een klein kind, en hij was rein!'' ''Dit is symbolisch aan God die
de gemeente 7 verschillende keren uit de modder trok en het tot zuivere rechtvaardigheid herstelde!'' ''Bij de laatste 7de keer
(tijdperk) zal de uitverkoren gemeente (vlees) gelijk aan de huid van een klein kind veranderd worden! Doet er niet toe hoe oud een
persoon is, of (dood), hij zal tot een nieuw persoon, met een lichaam voor de opname, veranderd worden! Zoals u weet is melaatsheid
een vorm van de dood en levend vlees. Zijn wonder is een type van het opstanding vlees dat zich verenigt met hen die in leven zijn!'' –
''Ook zullen de ogen van de uitverkorenen geheel geopend worden voor de laatste openbaringen van de 7de keer! II Kon. 4:35, Elisa
was weer met het nummer 7 in verband gebracht, II Kon. 8:1, een 7 jaar durende hongersnood"
''Ook vonden er in de bediening van Elia gelijksoortige wonderen plaats! Ook zal er aan het einde een dubbele getuigenis van zijn
kracht zijn, de vroege en late regen! Er was een vroege profeet en er is nu een latere profeet!'' Laat ons I Kon. 18:41-45 lezen, ''waarin
we zien dat het ''nummer 7'' er weer bij betrokken is, aangezien dit symbolisch is voor de ''7 tijden'' totdat God krijgt wat Hij wil! Bij de
''7de keer'' verscheen er een kleine wolk als eens mans hand en er kwam een grote regen!'' Vers 41, ''toont ''het geluid!'' Na ''7
bewegingen'' van kracht zullen de weg verzegelde uitverkorenen voor God komen te staan!'' (Openb. 4:1-2) – ''Merk het
hoofdstuk van I Koningen ook de woorden; geluid, hand, een kleine wolk en het nummer 7 op.'' Sommige van deze zelfde dingen zijn
betrokken in Openb. hfdst. 10.'' En dit hoofdstuk geeft een perfect symbolisch beeld van een grote bovennatuurlijke uitstorting!'' In
vers 1, ''hebt u de wolk, het vuur (bliksem), de regenboog en de zon wat het begin en het einde van een geweldige regen onthult!''
''Hierbij hebt u in de verzen 2-7 de hand, het kleine boekje, de donder en het geluid; dit alles heeft betrekking op regen (een
opwekking)!'' Ook toont vers 4 ''7 donderslagen'', en het vermeld ''deze dingen'' te verzegelen (geheimen).'' Wat zijn dat voor dingen?''
''Deze zijn de geheimenissen die in de vers 7 boodschapper geopenbaard zullen worden!'' ''Ik denk dat het zinvol zou zijn om dit
rechtstreeks vanuit de Nieuw Testamentische Griekse tekst te nemen, de rendering is! Vers 7'' ''Maar in de dagen dat de Zevende
engel spreekt, wanneer hij gereed is om te verkondigen (bazuinen), dan zal het geheim van God vervuld worden gelijk Hij Zijn
eigen dienstknechten den profeten beloofd had!'' – Het ''geheim in deze dingen'' is de laatste beweging van God, de tijden, het
seizoen, het Hoofdsteen geheim, het onthullend ''bewijs van Zijn echt levende glories'' en Bijbel mysteries, en om de aarde weder tot de
heiligen te herstellen! – ''7 is Gods nummer van herstel en geestelijke perfectie!'' – ''Nummer 10 betekent de voltooiing van een cyclus,
de conclusie, om te eindigen!'' – ''3 is goddelijke perfectie en 5 is een verlossings nummer!'' – ''De 7de engel is Christus in een
boodschapper!'' – En nu Openb. 22:16. Deze tekst is uit de originele rendering genomen (Griekse tekst.) ''Ik, Jezus, heb Mijn
boodschapper tot u gezonden om deze gebeurtenissen in de vergaderingen bekend te maken. Ik ben de wortel en het geslacht
Davids, de stralende, de Morgenster!'' ''Boodschapper betekent hier het zelfde als een engel die een dienstknecht leidt!''
God zegen, liefde en bescherming voor u,
Een Dienstknecht van Jezus Christus
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