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DE PROFETIEËN VERVULLEN ZICH
"Op het nieuws kunnen we tal van profetieën, niet alleen vanuit de profetische Schriften maar ook uit de Bijbel vervuld zien worden.
En vele andere grote gebeurtenissen zullen binnenkort plaatsvinden!" – "In dit speciaal schrijven zullen we het boek Judas wat door
velen over het hoofd gezien wordt in aanmerking nemen, maar het is een heel belangrijke hoofdstuk en vele verborgen mysteries zijn
erin opgenomen! We zullen het stukje voor stukje nemen om zodoende waardevolle begrip uit te brengen!" – Judas 1:3, "Gebied ons
om ernstig voor het geloof te strijden, dat eenmaal de heiligen overgeleverd was!" Dit bewijst dat de kracht van de apostelen en
de wonderen nooit zijn opgehouden, maar gebruikt moeten worden en vandaag de dag in beweging zijn! Paulus zei dat de mensen in
onze tijd de gezonde leer niet zouden verdragen, maar weg zouden vallen!" (II Tim. 4:3) En valse sekten zouden ontstaan en het
tegenovergestelde van het Woord leren zoals vers 4 dat toont!" – "Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot
ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn!" – "Dit toont ons dat God het door voorbestemming toestond plaats te vinden! Het
zegt goddelozen, die in feite onze Heere Jezus Christus loochenen! Dit zijn de onkruiden die ongemerkt tussen het koren zijn
ingeslopen. (II Tim. 3:5 – Math. 13:30) Vers 5, "is wel interessant, waarin het toont hoe de Heere de mensen uit Egypte redde, maar hen
naderhand vernietigde omdat zij de wonderen hadden gezien, maar later toch niet geloofden!" – "En in onze generatie heeft de
Heere vele mensen uit de zonden gered en zij hebben vele machtige genezingswonderen gezien, maar ze vallen nu in de
lauwwarme organisaties en ongeloof terug; en Hij zal deze systemen ook vernietigen!" Vers 6, "waar over de engelen gesproken
wordt die hun eerste staat verloren, dit heeft waarschijnlijk met de Satan en de val van zijn engelen te maken, en ook mogelijk met hun
zonden gedurende de pre-historische tijden!" – Vers 7, "toont de verschrikkelijke catastrofale omverwerping van de aardse zondaars,
met Gods wraak van eeuwig vuur!" Vers 8, "spreekt van vieze dromers, dit zijn niet gewone dromen. Dit zijn degenen die verdorven
dingen plannen en bedenken om degenen rondom hen te verontreinigen! En engelachtige waardigheden en hemelse
hoogwaardigheidsbekleders of boodschappers tarten! Aangezien vers 9 helpt om het laatste deel van het mysterie van vers 8 op te
lossen, waar de Satan met Michaëls goddelijke heerschappij over het lichaam van Mozes redetwistte! (Dan. 12:1-3) – Dit toont ook dat
de Satan zal proberen om de Opname en de opstanding van de doden te voorkomen, voorafgaand aan de tijd der opname! Maar God
nam het lichaam van Mozes! En de Satan zal in dit geval ook falen en Jezus zal hetzelfde weer opnieuw zegg en; De Heere betraffe u! En
de heiligen zullen herwaarts opgaan! (I Thess. 4:16-17)
Judas, vers 10, toont al deze dodelijke verleiders als brute beesten . . . ! Vers 11, "toont dat zij de weg van Kaïn zijn ingegaan en achter
Balaam aan lopen. Deze zijn het zaad waar we in Eden over gesproken hebben die met het karakter van de slang verbonden waren, en
evenzo doen! – I Joh. 2:18-19, toont hen als antichristen! En I Joh. 3:10, 12, toont in dit alles dat de kinderen van 'Gods zaad' en het
'zaad van de slang' openbaar zijn!" Vers 12, "Zoals Kaïn uit 'den boze' was en zijn broer doodde!" "Deze zijn bij wijze van spreken
de onkruiden!" Vers 13, "verwondert u niet als de wereld u haat! Het is het zaad van de valse wijnstok!"
Judas 1:12, "toont dat deze smetten op uw liefde leggen en op wat u graag in uw werk zou willen doen! Het zegt, waterloze
wolken, die van de winden omgedreven worden (twist)! Bomen zonder fruit, tweemaal verstorven, en ontworteld! Vers 13,
wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende." – "Het toont het veroorzaken van moeilijkheden onder de mensen, het
aanzetten tot onheil "dwaalsterren" voor wie de donkerheid der duisternis is weggelegd! Dit omvat de valse ster wijnstok van de Satan
en zijn opstandige kinderen! Vergelijkbaar met dit Schriftgedeelte, Openb. 9:1, 11! – "Het omvat ook de verdorven naakt films en orgiën
van Hollywood! En de vieze dromers die deze beelden uitvinden, verwijzen ons hier aangaande terug naar vers 8!" – "Ook bevorderen
deze duivelse sterren moordenaars, zoals in het geval van Manson en verscheidene andere te talrijk om te vermelden wat hier in de
natie plaatsvindt! – Vers 15, "draagt het kwaad van het tijdperk uit!" – Vers 14, maar te midden van al deze verdorvenheid openbaart
het de Opname van de gemeente. "Zie de Heere komt met tien duizenden van Zijn heiligen!" Vers 16 spreekt van murmureerders,
klagers, die naar hun begeerlijkheden wandelen, hun mond spreekt zeer opgeblazen woorden! Dit is net zoals de Bijbel het voorspelde;
merk de laatste paar jaren op in de politiek, en de valse religies spreken grote dingen tot de mensen! Alzo zegt het, het woord
"wandelende" dit toont de murmureerders en klagers in onze straten, die met borden boven hun hoofden wandelen, (grote opgeblazen
woorden)! Die zich in de straten beklagen over kwesties, abortus, de vrijheid van vrouwen, arbeid, gelijkheid, etc.! – "De uitverkorenen
dragen ook zo een bord om te spreken, maar het zijn de manifestaties van de vreugde van de Heilige Geest!"
Vers 18, gaat verder door te zeggen dat er in de laatste dagen spotters zullen zijn; natuurlijk hebben we dit alles om ons heen gezien!
– Maar vers 20 toont ons waar we in die tijd mee bezig zouden moeten zijn! En het zegt, "Geliefden bouwt gij uzelve op in uw
allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest! Hoe zegt het uw geloof op te bouwen? – bidden "in de Heilige Geest" – wat de
zalving voortbrengt! Vers 21 combineert dit ook met de liefde van God. Vers 23, toont dat sommigen vanwege erbarming op het
nippertje uit het vuur gered zullen worden!" Vers 24, "openbaart dat we met grote vreugde in de tegenwoordigheid van Zijn glorie
zouden moeten staan!" Vers 25, "toont dat de glorie en majesteit, macht en kracht aan de "Alleen wijze God" onze "Redder"
toekomt, beide, nu en voor altijd! Merk op dat het zegt, de alleen wijze God, onze Redder, Jezus Christus!" – Jak. 2:19 "toont dat de
duivel dit ook weet en siddert!" In geval u nog een paar Schriftgedeeltes meer zou willen lezen, die vergelijkbaar zijn aan de verzen
in Judas, vooral de verzen 6-10, we zullen ze hier noteren. II Petr. 2:10-13, 17-22 – Rom. 1:21-32."
In Christelijke Liefde en Gebeden,
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