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DANIEL'S VISIOENEN
''Het is om eraan herinnerd te worden dat toen Daniel de profeet een reeks dramatische visioenen en waardevolle boodschappen
ontving een bepaald figuur tot hem verscheen, hetwelk de Heere God was die in een bijzondere vorm was verborgen! Dezelfde heeft
dingen aan mij geopenbaard!'' Laten we deze prachtige personage omschrijven: In Dan. 10:5-6, ''En ik hief mijn ogen op, en zag, en
ziet, er was een man met linnen bekleed, en Zijn lenden waren omgord met fijn goud van Ufaz!'' (Goud staat voor Godheid,
en zijn lenden waren ermee omgord!) ''Zijn lichaam was ook gelijk een beril!'' Beril staat symbool voor een gladde, harde
minerale substantie, het toont dat zijn lichaam zonder enig gebrek perfect glad was, een magnetisch glasachtige uiterlijk. ''Een
honing-oogst transparante uiterlijk; maar het hedendaagse woordenboek beschrijft (de beril) als een licht groenachtig blauwe
(water tint) vergelijkbaar met Openb. 4:3. – Waarschijnlijk is het een mix van transparante kleuren!'' Er was waarschijnlijk een
opening in de kleding om dit aan te tonen. Omdat Zijn gezicht als een verschijning van lichten was, en Zijn ogen als lampen van
vuur, en Zijn armen en voeten gelijkend op de kleur van gepolijst koper! ''Zijn gezicht zou in dimensie voorbij de helderste
witte uitstraling zijn en geeft het uiterlijk weer van een stralende elektrisch-achtig gelijkende beweging! En Zijn ogen zouden
vanbinnen flikkeren als, ''Robijnen van vuur'' in een lamp, en zijn armen en voeten zouden de kleur van gepolijst koper hebben, wat
betekent glad en glanzend, wat erop duidt dat alle dingen geoordeeld en onder Zijn voeten gezet zullen worden!''
''De stem Zijner woorden was gelijk de stem ener menigte!'' Dit duid aan dat het gelijk zou zijn aan vele mensen die in
complete harmonie tegelijk aan het praten waren, alsof er echt een enkele stem aan het praten was. ''Dit was de Almachtige die
Zich tot de profeet aan het uiten was!'' – Het zou profetisch kunnen staan voor en alzo kunnen aanduiden dat een ieder van de
ware uitverkorenen van God een persoonlijkheid is van Zijn Geest, sprekende en getuigende met Zijn Woorden voor Hem, omdat een
ieder van ons een beetje anders spreekt met Zijn Heilige Geest die door ons heen werk om Zijn woorden weer te geven! – Echter is
dit specifieke (gedeelte) alleen maar een opinie. Het openbaart dat de volheid van alle dingen in mysteries in Hem zijn! ''Herinner
ook dat de 7 Donderslagen hun stemmen uitspraken; dit was de godheid die aan het spreken en openbaren was! En Hij is
begonnen om dit vandaag de dag aan Zijn volk over te brengen!'' (Openb. 10:3, 4) – ''Hoe dan ook was het een geweldige
verschijning, en een ieder doet er goed aan om het niet te vergeten! Daniel's kracht verdween van hem, zelfs de mensen die met hem
waren en het visioen niet hadden gezien, begonnen te sidderen en vluchten! (Lees de verzen 7 en 8) – ''Vervolgens verscheen er een
andere engel aan Daniel en sprak tot hem! Verzen 10 tot en met 15, dan verscheen de Heere in vers 16 opnieuw tot hem!
KOMENDE GEBEURTENISSEN – ''Let op Rusland, China, West Europa en het Midden-Oosten! – En er zal een super staat kerk
opkomen, en er zal over de hele wereld een goddeloze druk met extreme vervolging gebracht worden! Dit systeem zal de rijkdom
onder controle hebben! – (Dan. 8:25 – Openb. 17:1-5) ''Vanuit de economische chaos zal dit verenigd systeem voor een tijdje
voorspoed brengen, daarna zal het tot in de ergste duivelse staat en schema dat ooit eerder gezien is graderen, en tot het merkteken
van het beest zijn wending maken! De mensen zullen uiteindelijk tot de laagste klasse van slaven en zwoegers gemaakt worden, die
de wereld ooit gezien heeft. Als de waanzin van de anti-christ zijn weg belopen zal hebben zal de zo een grote zaligheid, vrede en
voorspoed dat beloofd was te zullen zijn, tot in het meest gecontroleerde dictatorschap dat ooit eerder gezien is uitlopen!'' (Openb.
6:8 – Openb. 13:15-18) ''Er zullen overal tekorten en honger verschijnen en uiteindelijk zullen de laatste plagen uitgestort worden!
(Openb. Hfdstn. 15 en 16) – ''Ze hebben nu de beschikking over een computer systeem dat de gehele wereld zou kunnen merken en
benummeren! Er zullen veranderingen met betrekking tot het krediet en beperkingen komen!''
PROFETISCHE VERVULLING – Er vindt zoveel profetie plaats dat we niet genoeg ruimte hebben om het allemaal te vermelden,
behalve te zeggen dat er een toename is aan tornado's, verwoestende overstromingen, grote aardbevingen en in vele delen van de
wereld een plaag van epidemische ziektes. – ''Laat ons allemaal waken en bidden, en aan de beloftes van de Heere en Zijn
uiteindelijke bewegingen op de aarde denken!''
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