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HET NACHT VISIOEN

Ik denk dat het een goed moment is om erop te wijzen dat sommigen mogelijk op het een of andere moment bekritiseerd zijn  
geweest, als gevolg van de manier waarop zij geloven, en mogelijk bent u dat ook! De bediening gaat diep, is verbazingwekkend en  
een echte mysterie voor sommigen die nog niet klaar zijn voor de Heer; maar wij zijn blij te mogen zeggen, dat een groot aantal zich  
bij ons heeft gevoegd en een compleet vertrouwen in het werk hier hebben, en menigten zijn gezegend en genezen! Ook werkt Hij zo 
openlijk voor iedereen dat men wel geheel dwaas moet zijn als men het niet geloofd! ''Zie, God verhoogt door Zijn kracht; wie is 
een Leraar, gelijk Hij? Gedenk, dat gij Zijn werk groot maakt, hetwelk de lieden aanschouwen. Alle mensen zien het aan; de 
mens schouwt het van verre! De Heere is machtig, God dondert met Zijn stem zeer wonderlijk; Hij doet grote dingen, en wij 
begrijpen ze niet (tenzij door openbaring!) Hetzij dat Hij die tot een roede, of tot weldadigheid beschikt. (Job. 37:5, 13) Zijn  
werken Zijn wonderbaar en Hij is volmaakt in Zijn kennis. Amen! (Lees de verzen 14, 16) ''Als u iets van God wil, sta dan op 
uw rechten en bestraf de duivel, die het niet met u eens is, en de Heere zal stevig met u staan! De Heere Jezus drukt mij op het hart  
om dit Schriftgedeelten hier te plaatsen, Ps. 119:69, 70 waar David zei, ''De hovaardigen hebben leugens tegen mij verzonnen, 
maar ik bewaar Uw bevelen van ganser harte, hun hart is vet als smeer, maar ik heb vermaak in Uw wet!'' ''Herinner u, dat 
als mensen God beginnen aan te vallen, het de tijd is dat Hij werkelijk zal beginnen te werken! De Heere weet dat de Satan velen van  
u heeft proberen te ontmoedigen, maar Jezus staat zeker aan uw zijde, vergeet dat niet! En Zijn stroom van kracht gaat voor u uit!''  
Het maakt niet uit wat er gebeurd; de bruid van Christus komt tevoorschijn en niets kan dat tegenhouden!  

We mogen voor degenen die het met Hem oneens zijn een woord van wijsheid toevoegen, omdat Hij ontzagwekkend is in Zijn  
oordelen!  Jes. 24:6, ''Daarom verteert de vloek het land, en die daarin wonen, zullen verwoest worden; daarom zullen de 
inwoners des lands verbrand worden, en er zullen weinig mensen overblijven! – En Jes. 6:9-11, ''Toen zeide Hij: ga henen,  
en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merk niet. Maak het hart deze volks vet, en maak  
hun oren zwaar, en sluit hun ogen, omdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren hore, nog met zijn hart versta, nog 
zich bekere, en Hij het geneze. Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En Hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er  
geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worde!'' – ''Maar de Heere 
zal Zijn heilig zaad er doorheen helpen. Amen!'' Dit is het uur om nuchter en alert te zijn, want het is het meest kostbare uur in de  
geschiedenis, en laat de boze uw kroon niet stelen!  

''Terwijl de Heere aan Zijn laatste werk begint lijkt het dat de Satan ook velen op een dwaalspoor leidt, want hij weet dat zijn tijd 
kort is!'' Er is een afschuwelijke zonde in deze natie, waar de mens een mens aanbidt en op het gebied van de religie ook zelfs, en het  
is voor de levende God een gruwel! –  ''Op een nacht openbaarde de Heere aan mij een profetisch tafereel, en ik zag op een 
andere plaats mensen rond een altaar vergaderd, en er boven was geschreven Balaam. (Openb. 2:14, 15) – En toen was er 
aan de bovenzijde een boodschapper die als gevolg van het tafereel aan het wenen was! Daarna verscheen er op dramatisch  
wijze een witte leeuw met gouden manen, met bliksem als vuur aan zijn poten, en sloeg het altaar en scheurde het allemaal  
aan flarden! En vele mensen die met hun vergaderd waren, veranderden in bokken en werden in elke richting verstrooid, 
en een paar bleven er over en begonnen zich snel te bekeren!'' De leeuw representeerde Christus in het oordeel (Openb. 1:13-
15) ''Ook is Christus de leeuw uit de stam van Juda! (Openb. 5:5) – ''In deze generatie gaat de Heere Jezus het huis van God in orde  
brengen en zal  Hij  Zijn  eerste  vruchten bijeenbrengen!  We kunnen deze uitspraak doen;  Degenen die een mens of  menselijke  
systemen aanbaden zullen niet in de oogst van de Bruid betrokken worden! Blijf dus stellig in de tegenwoordigheid van de Heere  
Jezus!'' (Lees I Thess. 5:2-8) 
                                                     

Mogen Gods Liefde Met U Zijn,
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