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HET UUR VAN TOEBEREIDING
In deze speciale brief zullen we verschillende belangrijke zaken bespreken! – Een ervan is het uur van toebereiding. Zoals de Schriften
zeggen, "Zijt ook gij bereid, want in zulk een uur wanneer het er op lijkt dat de Heere niet zal komen; is dat juist het uur in welke Hij zal
komen!" Math. 24:44!" – Dus nu maakt Hij Zijn Redding beschikbaar voor al degenen die Hem zullen aanroepen!" – 1 Joh. 1:9, "Indien wij
onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeven, en ons reinige van alle ongerechtigheid." – Jes.
55:6 "Zoek den Heere, terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan, terwijl Hij nabij is!" – Hij is vol van mededogen om van degenen die zich bekeren
hun zonden te vergeven, en Hij zal al degenen die dat doen overvloedig begenadigen! (vers. 7) Voordat het boek Openbaringen sluit zegt het,
"En die wil, neme het water des levens om niet!" (Openb. 22:17) . . . "Dit is ons uur om via de mond en publicatie te getuigen, en op iedere
manier dat de Heere voor ons mogelijk maakt om de verlorenen te kunnen bereiken! – Het meest wonderbare ding dat er in het leven van
een persoon ooit zal gebeuren is wanneer ze redding ontvangen! Het is de sleutel tot alle dingen die God hedendaags en in de
toekomst voor ons heeft! Dit is het uur van urgentie, om in de korte periode die is overgebleven zo veel mogelijk zielen te redden!"
"Verscheidene jaren geleden had ik een visioen , ik stond ergens in de buurt van een zeekust. En zag een grote reusachtige krachtige golf van
puur glinsterend water, een enorm hoge krachtige golf. En ik stond gewoon stil. In plaats dat het water me pijn deed ging het net over mij heen;
en ik kon het met hoge sprongen over het land en gebieden zien gaan! . . . En ik voelde in mijn hart dat er een grote herstel opwekking van
verlossing en genezing over het land zal verschijnen! Niet alleen in wonderen, maar met grote nadruk op de redding van zielen!" . . . "Want God
zal Zijn Geest overvloedig uitstorten! En aan de andere kant zal het een dubbele vervulling kunnen hebben, waarbij degenen die Gods laatste
dag beweging en redding verwerpen, mogelijk door letterlijke golven van water en stormen vernietigd zullen worden! – En in een ander geval
zag ik een golf van prachtige glorie rollende door de hemel, en de woorden gegeven, "Zie, Ik kom spoedig!" (Opb. 22:12)
"De verwachting van de gelovige is om voor het einde van het tijdperk velen zielen in het koninkrijk van God te zullen zien binnengaan! – Joël
2:28-29 spreekt over een machtige uitstorting van de geest. Dit was niet enkel beperkt voor alleen Israël, omdat het zegt, over alle vlees. En dit
om aan het einde van het tijdperk plaats te vinden. We weten dat niet alle vlees het zal accepteren, ook al is het over hen uitgestort! – Maar
degenen die het wel zullen accepteren zullen met de uitverkorenen in de opname weggevoerd worden!"
Jak. 5:7, "Geeft aan dat de grote oogst van de aarde eerst de vroege en late regen moet afwachten! – Welzeker is de tijd van deze vervulling nu
over ons! . . . Ook kan men zien hoe belangrijk zijn gebeden en gaven zijn geweest om deze oogst van zielen helpen binnen te brengen! – Niet
dat alleen, maar ook te weten dat velen door genezings wonderen bevrijd zijn en anderen nog zullen worden!" . . . "Niet alleen openbaart Jak.
hoofdstuk 5 aangaande de late regen, maar het vermeldt ook andere gebeurtenissen die op die tijd staan te gebeuren!" – Vers 3, "openbaart een
wereld systeem van opeengehoopt geld! Vers 4 openbaart een kapitaal en arbeid strijd op het moment, leidende tot het merkteken! – Vers. 5
openbaart het plezier van deze mensen. Vers. 6 openbaart wat zij vele mensen hebben aangedaan!" – Vers 7, "openbaart dat het een tijd was
om geduld te hebben omdat de Heere op de kostelijke vrucht des lands wacht totdat het de vroege en late regen zal ontvangen! – En
dan zegt het opnieuw om geduld te hebben, want juist op deze tijd kwam de Heere!" (Vers. 8 ) – "We hebben de vroege regen gehad,
we treden nu de golf van de late regen binnen! Een kort snel werk!"
"Jezus is duidelijk weer opnieuw komende! En wanneer Hij dat doet zal dat de grootste gebeurtenis zijn sinds Hij de eerste keer vertrok!"
"Laat ons de juistheid van de Schriften bekijken! – De oude profetieën in de Bijbel verklaren vele eeuwen van te voren overtuigend dat de
komst van Jezus naar de aarde als een bescheiden baby zou zijn! – Zij voorzeiden dat Zijn moeder een maagd zou zijn! (Jes. 7:14) – Zij
voorzagen met absolute nauwgezetheid diverse aspecten van Zijn bediening, van Zijn dood, Zijn begrafenis en Zijn opstanding! Zijn profetisch
Woord gaf zelfs de tijd van Zijn dood!" (Dan. 9:24-26) – "Al deze dingen vonden precies zoals de Schriften voorzeiden plaats. En de zelfde
profetieën welke voorzeiden dat Jezus de eerste keer zou komen, verklaren alzo dat Hij weer opnieuw zal komen openbarende Zichzelf in
glorie!" . . . Sinds zij definitief juist waren in hun eerste voorzegging, kunt u er absoluut zeker van zijn dat ze juist zullen zijn betreffende Zijn
tweede komst! – In feite zijn de profetieën hierover onfeilbaar!" – "Wees dus tijdens de middernachtroep alzo gereed!" (Matt. 25:6, 13)
"Vlak voor Zijn terugkeer zouden we van de Heere moeten verwachten dat Hij sommige van Zijn meest verbazingwekkende en wonderbare
wonderen zal doen die Zijn gelovigen ooit eerder hebben gezien. Want de Schriften gaan verder met te zeggen dat Hij een vreemd en geweldig
werk zal doen! – Laat ons zien wat Hij in het verleden gedaan had toen Hij Zijn volk weg nam!" – "Er is daar een wonderbaar wonder vermeld
waar vaak overheen is gekeken!" – Het is gevonden in Ps. 105:37, "Hij voerde hen uit met zilver en goud." Het openbaart dat Hij in hun
noden tegemoet kwam, en hun gezondheid en genezing gaf! – In geen enkel ander voorbeeld in de geschiedenis vinden we iets hieraan
gelijk. "Er was geen één ziek of zwak persoon onder al de stammen van de natie. En de wolk en vuurkolom bracht hen uit!" – "Wat een
herstel opwekking hadden zij!" – "Nu zouden wij in ons tijdperk alzo sommige van deze ongelofelijke wonderen moeten verwachten. We weten
niet in welke verschillende manieren Hij allemaal zal werken, maar we weten wel dat het sommige prachtige en luisterrijke wonderen zullen
zijn!" – Herinner dat Jezus heeft gezegd dat in ons tijdperk, "Alle dingen 'mogelijk zijn' voor degene die gelooft!" – "Dus laten wij ons in
geloof voorbereiden voor hetgene wat Hij voor ons heeft!"
Jezus heeft gezegd, "Deze generatie zal niet voorbij gaan, totdat dit alles is vervuld!" – "En ik geloof definitief dat Hij in onze generatie
komt! En Hij zal ons in toekomstige gebeurtenissen begeleiden, en in de gebeurtenissen van de Bijbel die op het punt staan om in vervulling te
gaan! – Hij komt spoedig, u kunt erop rekenen!"
Luk. 21:33, "De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan!" "We leven in een spannende
en geweldige tijdsgewricht! Bijbelse dagen zijn hier weer opnieuw! We leven in een tijd van verfrissing, rust en kracht voor de gelovige! . . . Het
is de tijd ter toebereiding voor de opname! – Het uur van vreugde en grote daden!" – "Kijk uit naar meer wonderbare werken van de Heere die
zullen verschijnen!"
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