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DANIELS 70-STE WEEK
"In dit profetisch speciaal schrijven willen we de 70ste week van Daniel bestuderen, en dat omdat het tot aan deze (7 jarige) week zeker niet
lang meer zal duren! . . . Laat ons een kijkje nemen naar de woorden van de engel en Daniel's visioen! Ik heb hier al eens eerder over
geschreven, maar dan op een andere manier, en in wezen is de betekenis hetzelfde! – Maar misschien kunnen de mensen het nu duidelijker
zien!" – Dan. 9:25 – "openbaart dat de kinderen Israëls, na de Babylonische gevangenschap, naar huis wederkeerden om Jeruzalem en
de muren opnieuw te herstellen . . . . en na twee en zestig weken (434 jaren) zou de Messias uitgeroeid worden, (gekruisigd worden) –
De 49 jaren van lastige tijden en de 434 jaren van moeite eindigen als de kruisiging van Jezus heeft plaatsgevonden! Zelfs de geschiedenis
onthult dat dit de waarheid is! – En als u de 49 jaren aan de 434 jaren toevoegt dan krijgt u de totale som van 483 jaren of 69 weken (7 jaren
per week)! – Wanneer u dit van de originele 490 jaren aftrekt blijven er "7 jaren" over waardoor Israël in de toekomst door bezocht gaat
worden!" – En wanneer deze laatste 70ste week of 7 jaren aanvangen, vindt ergens daarin de opname plaats!"
In vers 27 voorzegt het dat een kwade prins, aan het einde van het tijdperk, met de Joden en Arabieren een 7-jarig verbond zal maken! En in
het midden van de week zal de anti-Christ dit verbond verbreken, en de aanbidding in de Tempel onderbreken! – In Openb. 11:2-3, zijn er twee
tijdperiodes gegeven. Vers 2 verwijst naar de eerste helft van de week, wanneer de aanbidding in de Joodse Tempel weer opnieuw begint! – En
het derde vers verwijst naar de laatste helft van de week wanneer de Tempel verontreinigt is! (2 Thess 2:4 – Openb. 13:5) Dan is de gruwel
der verwoesting, waarvan Daniel de profeet gesproken had, vervuld! (Math. 24:15-16) Vanaf dit punt is er nog maar 3 ½ jaar tot aan
Armageddon overgebleven!
Spoedig zou de aarde de invloed van deze kwade personage moeten beginnen te voelen. – "Volgens de Schriften zal de 'kleine hoorn' vanuit
de Griekse factie van het Romeinse Rijk opkomen! (Dan. 8:8-9, 21-26) Dan zal hij beiden, de oude Griekse en Romeinse Rijken, tot één
koninkrijk herstellen!" Openb. 13:1-2) – "Hij zal alzo bij het nieuwe Arabische Rijk in het Midden Oosten betrokken zijn!" "De Heere openbaart
aan mij dat er in het Midden Oosten en rond het Middellandse zee gebied een opstand en revolutie zal plaatsvinden! – Samen met het opkomen
van deze kwade ster zullen er beroerten en onlusten in die regio ontstaan!" – "Waarschijnlijk voordat hij met zijn vredelievende en misleidende
benadering begint!"
De landen in het Midden-Oosten maken zich voor dit anti-Christ-systeem gereed; met de hulp van de VS zijn zij in dat gebied een zeer sterk
militair complex met ultra moderne wapens aan het bouwen! – Alzo zullen sommige Arabische naties uiteindelijk de atoombom hebben, en het
zal onder de controle van de anti-Christ zijn! – " We weten dat Israël zelfs heden te dage al een atoombom heeft! – En waarschijnlijk is de
bedreiging in dat gebied de reden dat de anti-Christ het verbond zal maken, en zodoende de Joden tot in een valse veiligheid zal misleiden!" –
"Maar het is daarna alleen maar een kwestie van tijd totdat de dag des oordeels zal plaatsvinden! Zelfs nu de profetische klok verder weg tikt,
zijn we zelfs heden ten dage dichtbij het middernachtelijk uur!" – " In Rol 92 geven we veel meer informatie betreffende de komende dingen!'' –
''Na de vernietiging van het anti-Christ-systeem en de Verdrukkings Tempel . . . met betrekking tot de millennium Tempel is ons verteld,
dat Jezus het na Zijn komst zal oprichten! – Ezechiel onthult ons dat het na de slag van Armageddon gemeten en gebouwd wordt!''
(Ezech. Hoofdstukken 38 en 41) – Zach. 6:12-13 deelt ons mede dat ''de man welke de SPRUITE genoemd wordt (Jezus) de Tempel zal
bouwen en op de troon zal zitten!''
Overeenkomstig de profetie betreden we het laatste profetisch uur; het zal niet lang meer duren tot aan de verduistering van de zon en de
maan! – Zeker is het nu tijd om ons voor te bereiden en om met ons gehele hart werkzaam te zijn, want het oordeel is net om de hoek! En ik zou
graag een artikel welke we een poosje geleden hadden uitgegeven, opnieuw willen afdrukken, ingeval sommigen van u het niet hebben gelezen!
– Hier is het: . . . "Overeenkomstig de profetie zal de wereld - voordat het opnieuw door God hersteld zal zijn - door de energie krachten van de
mensen verwoest worden!" Ps. 91:5-7 verklaart "Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt!'' –
Dit zou atomaire raketten af kunnen beelden, want gewone pijlen hebben met pestilentie weinig van doen – daar komt nog bij dat vers 7
zegt, "Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken!'' – Het is niet een gewone
pijl die dit allemaal veroorzaakt!
Ook spreekt Jes. 14:29 over een vurige vliegende draak! – Een van de betekenissen ervan is mogelijk; atomaire raketten! – Hier volgt een
andere perfecte beschrijving van de atomaire verwoesting der mensen! Jes. 29:6-7, "Gij zult van den Heere der Heirscharen bezocht
worden met donder, en met aardbeving, en groot geluid, met wervelwind, en onweder, en de vlam eens verterenden vuurs!'' . . . Jes.
24:6, "De aarde is verbrand en maar weinig mensen bleven er over!'' – "Dit openbaart de bescherming van de Israëlieten gedurende de
Grote Verdrukking!'' (Openb. Hoofdstuk 7) . . . "de Bruid zal al op voorhand opgenomen worden! Niettemin leert dit ons, dat terwijl wij Zijn
komst naderen, Hij Zijn mensen op vele andere manieren zal beschermen! . . . Deze bescherming is voor al degenen die Zijn werk ondersteunen
en dagelijks op Hem vertrouwen!'' . . . "Degenen die geven en zich om Zijn Evangelie oogst bekommeren zullen in de schuilplaats des
Allerhoogsten verblijven en zullen in de schaduw des Almachtigen vernachten!'' – "Hij is zeker onze grote trooster!''
Jezus houdt van u, en zegene u heel goed,
Neal Frisby
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