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ZWARE TIJDEN – SCHOKKENDE GEBEURTENISSEN
''In dit speciaal schrijven is mijn onderwerp serieus en belangrijk, als gevolg van de zware tijden waar we in leven, en de Heere
heeft mij gezegd om dit uit te brengen. De Bijbel beveelt ons om de echte waarheid te prediken betreffende de zonden! En in dit uur
zijn we er getuige van dat het menselijke ras in de afgrond van het kwaad desintegreert! En hetgeen waar ik over ga schrijven vindt
plaats en zal in de nabije toekomst plaatsvinden! Moge dit een ieder doen ontwaken om voor hun familie en kinderen te bidden!''
''Door de gebeurtenissen die zich in de natie voordoen kunnen we zeggen dat de Heere Jezus op het punt staat om Zijn uitverkorenen
een opwekking te geven! Nou juist vlak voordat Israël een grote opwekking uitstorting zou ontvangen bij de komst van de profeet
Samuel, zien we dat de Satan werkelijk 'woest in de mensen werd' en dat vlak voor de visitatie van de profeet!'' – I Sam. 3:1 ''Het
woord des Heeren was dierbaar in die dagen; er was geen openbaar gezicht en het huis des Heeren was in duisternis! Het
was op die tijd dat ieder mens deed, wat recht in zijn ogen was; er was geen koning of profeet in die dagen! Wanneer zonden
hun hoogte punt hebben bereikt zendt God, als een regel zijnde, een profeet en ook oordeel!'' Vers 11, ''De Heere zeide tot
Samuel; Zie, Ik zal een ding doen in Israël, dat al wie het horen zal, dien zullen zijn beide oren klinken! Omdat Israël,
doordrenkt met afgoderij en teruggevallen was, stond de wrekende kracht des Heeren op het punt om tot Israël Zijn
boodschapper te zenden!''
''We staan op het punt om over deze gebeurtenissen te gaan schrijven, Jezus waarschuwde dat ze in onze dagen zouden
plaatsvinden toen Hij Sodom en de dagen van Noach aanhaalde! De bevolking zal 'compleet bezeten zijn met het plezier van de
wereld' en ongelofelijke dingen doen!'' Wanneer een natie aan afgoderij is overgegeven, dan geeft God hen op, en de Satan wist dat
God een grote uitstorting zou zenden, zo volgt hier wat hij juist voordat dat tijdperk eindigde deed! I Sam. 2:12, ''Doch de zonen
van Eli waren 'kinderen Belials' (goddeloze en verdorven personen), zij kenden de Heere niet!'' Vers 22, ''Doch Eli was zeer
oud, en hoorde al, wat zijn zonen aan gans Israël deden, en dat zij sliepen bij de vrouwen, die met hopen tezamen kwamen
aan de deur van de tent der samenkomst! Vers 23, En hij zeide tot hen; waarom doet gij al zulke dingen? Dat ik deze uw boze
stukken hore van dit ganse volk? (De Bijbel kanttekening geeft weer dat zij met hopen tezamen kwamen.) Zij hadden het huis
van God te Silo tot een 'huis van prostitutie' omgekeerd en namen de offerandes die de Heere toebehoren voor henzelf!'' Verzen 1416, Eli's twee zonen Hofni en Pínehas waren twee goddeloze priesters die flagrante handelingen pleegden, buitensporig genot van
vraatzuchtige en brute lust.'' ''God gaf hen op en over! Schandelijke vrouwen lagen aan de deur van de tabernakel en waren gemerkt
met de meest afschuwelijke losbandigheid! De vrouwen waren door deze wrede en schandelijke mannen door middel van deze zeer
profane rituelen geschonden!'' ''Het ontaarde het huis van God absoluut tot orgiën van gruwel en hoererij!'' – ''Deze handelingen
gaan terug tot in de dagen van de Nimrod en Kaïn praktijken!'' Die hadden vormen van vulgaire zondige afgoderij gemengd met
ontucht!'' – ''En in ons tijdperk zullen dezelfde dingen plaatshebben en al de handelingen uit het verleden zullen opnieuw
verschijnen en tot een hoogtepunt komen in het 'mysterie Babylon' de grote hoer van Openb. 17:1-5!'' Deze erbarmelijke
condities zullen zich geestelijk en fysiek in hun grote systemen voordoen! Ook in Openb. 18:1-3 – ''Deze zelfde dingen die we
vermeld hadden zullen in onze dagen gebeuren – we hebben een paar krantenknipsels die dit in feite bevestigen – de nieuwskop met
de titel, ''kerk biedt naakte, X-films!'' ''Een bar eigenaar in Pasadena wiens likeur en entertainment vergunningen waren ingetrokken
omdat hij naakt dansers in dienst had, heeft zijn vestiging als een ''kerk'' heropent.'' De autoriteiten geven aan dat de operatie legaal
is en ze zijn er nog niet zeker van wat ze aan deze sociale club kerk gaan doen! De gemeenschap gaat door met het drinken van bier
en het kijken naar naakte dansers en naakt films!'' – ''Een ander krantenknipsel meldt dat jonge vrouwelijke studenten en college
studenten zichzelf ontkleden en bloot door de straten en scholen rennen. Natuurlijk hebt u hier allen in het het nieuws over gelezen!
– ''Een andere krantenknipsel vermeldt dat een vader van twee jonge tiener dochters (leeftijd 14 en 17 jaar) een man vermoorde, en
ook is tijdens het verhoor aan het licht gekomen dat hun vader twee jaar geleden een seksuele relatie met hen begon. De jongste
dochter zei dat de handelingen 3 of 4 keer per week plaatsvonden, en zij was in feite 12 jaar oud toen de incest handelingen
begonnen. In het Oude Testament gebeurde alzo een soortgelijk iets als gevolg van de zonden. Toen Lot's twee jonge dochters incest
met hem hadden! (Gen. 19:35-36 – lees, II Sam. 13:1-2, 11-15 en 32, verkrachting, incest leidt tot moord!) Zo vinden al deze dingen
in onze dagen opnieuw plaats omdat God op het punt staat om Zijn 'uitverkorenen' een grote 'uitstorting' te geven en de
satan weet dit! – ''We hadden een Mozes type opwekking, en nu gaat God ons een Jozua overweldigende type verzameling
opwekking geven, een snel, kort werk voor Zijn uitverkorenen!''
We moeten vermelden dat God de twee zonen van Eli en Israël daadwerkelijk oordeelde. (I Sam. 4:17-18) – ''In vers 21 plaatste God
Zijn zegel van afkeuring op de gehele affaire en noemde het 'Ikabot' hetwelk betekent dat de eer van God vanwege hun zonden uit
Israël is weggevoerd!'' En in I Sam. 2:35, ''openbaart de Heere dat Hij een getrouwe profeet 'Samuel genaamd' zal doen opstaan en
een bestendig huis zal bouwen!'' God zei; Mijn gezalfde!'' ''Amen, Hij zal vandaag de dag alzo met ons staan, ongeacht hoe
verdorven de wereld ook wordt!''
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