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EINDTIJD PROFETIE
''In deze speciaal schrijven willen we graag Schriftuurlijke profetie afdrukken en wat het te zeggen heeft aangaande de tekenen rondom de
komst van de Heere Jezus! – Het Woord verklaart dat Hij opnieuw terug komt!'' 1 Thess. 4:16, ''Want de Heere Hijzelf zal nederdalen van de
hemel!'' – We zien het volgende Schriftgedeelte recht voor onze ogen in vervulling gaan! 1 Tim. 4:1-2, ''Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat
in de latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen!'' – ''vandaag
de dag zien we degenen die eens van het geloof afgevallen waren tot in de systemen en cults binnengaan! Waarschijnlijk waren zij het wachten
op de komst van de Heere beu geworden, en wilden ze door andere geesten vermaakt worden! Om te beginnen waren ze niet van de ware
materie, maar werden door allerlei wind van leer en redenaars meegesleept! We zien dit overal om ons heen als een teken! – Vers 2, openbaart
dat hun geweten zo toegeschroeid was, dat je niets kon doen om hun terug te laten keren! Zij waren toegeschroeid! Vers 3 onthult een ander
punt! . . . We zien dat dit op vele van de Babylon religies, die zich in Openb. 17 verenigen betrekking heeft . . . plus hekserij en toverij!''
''Paulus sprak hier in een andere profetie over! 2 Thess. 2:3, waarin hij over de grote afval sprak! . . . En dit zal vlak voordat een wereld
regeerder zal opkomen plaatsvinden!'' (Vers 4) – ''Ik geloof dat hij nu in leven is, alleen publiekelijk nog niet onthuld is!''
''Deze volgende profetie heeft betrekking op het uur waar we in leven, en niemand kan het over het hoofd zien! – We hebben dit alles
voorheen ook al uitgebracht en daarom zullen we deze keer maar een gedeelte ervan behandelen!'' – 2 Tim. 3:1, ''En weet dit, dat in de
LAATSTE DAGEN ontstaan zullen zware tijden!'' – ''De verslaggevers van het dagelijks nieuws spreken er zelfs over dat we in zeer gevaarlijke
tijden leven! Vers 2 openbaart een globaal beeld van de geest die te midden is van degenen die Christus niet kennen! – Het openbaart de
onbeleefdheid en rebellie onder de jeugd! Vers 3 openbaart de psychotische condities welke aan iedere zijde de overhand hebben! – Vers 4
openbaart, drugs, alcohol en etc.!'' – ''De rest van het hoofdstuk openbaart het op een afstand kennen van God, maar het verloochenen van Zijn
Opperste macht!'' – ''Het komt er op neer, dat er mensen zijn die naar de hoerenhuizen weggeleid worden en zeggen dat het goed is om dat te
doen! – Zij hebben geen gedachten van berouw, en feitelijk rebelleren en strijden zij tegen God! – Al hetgene wat men eigenlijk zou moeten doen
is gewoon een kijkje nemen naar onze samenleving, en zien dat de Bijbel de waarheid heeft gezegd, en de toekomst duizenden jaren van tevoren
voorspeld heeft!''
''Bij het eindigen van het tijdperk, zal de profetie als een helder licht voor de uitverkorenen opvallen, en dat zeer overtuigend; we zullen de
nabijheid van Christus wederkomst kennen!'' 2 Petrus 1:19, ''En wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij
daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten!'' –
Alzo openbaart een andere Schriftgedeelte dat de Heere Zijn mensen door profetie zal leiden! Openb. 19:10, ''Want de getuigenis van Jezus is de
geest der profetie!'' – ''En door geloof zal Hij Zijn mensen alzo wonderbaarlijke kracht geven om te genezen en te bevrijden!'' – Hier is een ander
teken dat dagelijks in vervulling gaat! 2 Tim. 4:3, "Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen.'' En het
openbaart dat zij hun eigen weg zullen hebben aangaande hetgene wat ze willen horen, en zichzelf leraars zullen opgaderen die ieder dogma
behalve de waarheid begeren! Vers 4, ''En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen!'' . . . Dat
betekent, zoals mythen, cartoons of als marionetten! – En hebt u de laatste tijd opgemerkt dat sommige namen van evangelisten in het nieuws
waren vermeld. – We hebben gezien dat veel evangelisten en Christenen in de problemen zijn, en indien zij berouw zullen hebben zal God hen
vergeven! Maar zij zullen tot het complete en waarachtige Woord van God terug moeten keren! – En heel weinigen doen dat, en nemen zijn
complete Woord en kracht! – ''Niemand kan ontkennen, dat al deze Schriftgedeeltes meer dan ooit tevoren aan het vervullen zijn!''
''Terwijl we aan alle zijden afvalligheid zien, zien we alzo een grote uitstorting komen! (Joel 2:23, 28) – We zien het vroege stadium van deze
Schriftgedeeltes! De vroege regen is gegeven, en we zijn nu in de late regen! . . . En wanneer het Georganiseerde onkruid zich tezamen begint te
bundelen, zullen we ons de volheid van Zijn kracht gaan realiseren! Dan zal Hij een kort en snel werk beëindigen; brengende Zijn koren
(uitverkorenen) in Zijn schuur!'' (Math. 13:30) – ''Dit Schriftgedeelte begint plaats te vinden en is een van de grootste tekenen die we in onze
generatie zullen zien! . . . En profetisch gezien heeft het zich in de laatste paar jaren voor de ogen van de naties gevormd! – De Paus heeft in deze
type van vereniging deel genomen, en alzo vele Protestante bewegingen! Het laatste beeld hiervan en dat in de niet zoverre toekomst, is
gegeven in Openb. Hoofdstuk 17 – Openb. 3:15-17!'' – ''De ware mensen van God zijn in Openb. 3:10 te vinden!''
''Overeenkomstig de Schriften zal de aanbidding van afgoden en beelden krachtig terugkeren! Jes. Hfst. 2 openbaart de afgoden in de laatste
dagen en de wederkomst van de Heere als het einde van het tijdperk zich voordoet! (Verzen 8-9) – Verzen 10-12 openbaart dat dit in onze
generatie zal plaatsvinden!'' – Openb. 13:14-16 openbaart beeld aanbidding, en het gebeurt rechtstreeks doormiddel van wereldwijde satelliet
televisie, alzo het internet (doormiddel van allerlei video beelden.) En het merkteken van dit systeem werd op de mensen gestempeld! In Jes.
2:9, zegt het . . . ''Daarom zult gij het hun niet vergeven!'' Zie dat er alzo over het merkteken van het beest werd gesproken; omdat na
het aannemen ervan, het te laat voor berouw was! De meeste profetische studenten geloven dat Openb. 13:11-13 met de U.S.A. te maken
heeft! – ''En overeenkomstig de profetie zal de laatste leider die deze natie zal hebben blijkbaar een religieuze dictator zijn! Misschien zal het
daar in eerste instantie niet op lijken, maar deze leider ontpopt zich als een wrede en onmenselijke massamoordenaar! En met een complete
getrouwheid tot het eerste beest, die alle naties en tongen onder controle heeft! – Beetje bij beetje lijkt het erop dat onze natie aan een vreemde
buitenlandse macht verkocht wordt! . . . En overeenkomstig de Schriften zal er nog meer aangaande dit alles gedaan worden! . . . En vele
naties hebben vandaag de dag veel aandelen aangaande onze economische zaken! En de VS is in de schuld bij deze mensen, etc.!''
''Alzo heeft de Heere ons gewaarschuwd dat er zeer spoedig een super mens dictator op de voorgrond al komen . . . bekend zijnde als het
beest!'' (2 Thess. 2:4) – Daniel, de profeet, geeft ons een duidelijk beeld van zijn activiteiten en hoe zijn aard zal opereren! Dan. 8:25, ''En door
zijn kloekheid (getoonde regerings-plannen) zo zal hij de bedriegerij (verzinsels) doen gedijen in zijn hand! . . . En omdat het zo goed werkt, zal
hij zichzelf in zijn hart verheffen, en door leugenachtige vrede zal hij letterlijk menigten vernietigen! . . . Maar wanneer hij tegen de Heere
Jezus opstaat, de Vorst der vorsten, zal hij door slechts een oogopslag van de Meest Heilige verbroken worden!'' – ''We leven in een tijd
waarin we vooral nuchter en waakzaam behoren te zijn! Want gelijk een strik zal het komen over al degenen, die op den gansen aardbodem
gezeten zijn.'' – ''Uitgezonderd de ware kinderen van de Heere; zij zullen er niet door verrast worden! Want zij zullen de Heere Jezus
verwachten!''
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