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DE ONTWIKKELING VAN DE WERELD – PROFETIE
''In dit speciaal schrijven zullen we de feiten betreffende profetie en de spoedige wederkomst van de Heere Jezus in aanmerking nemen! En
Jezus zei dat er vreesachtige en indrukwekkende tekenen van den hemel zullen geschieden.'' (Luk. 21:11) ''Hoewel dit hemelse wagens en de
komst van satanische lichten omvat, heeft het ook een andere bedoeling. Er kan geen angstigere aanblik van de hemel wezen dan de explosie
van een waterstof atoom bom!'' – ''Hij voorzegde, want de krachten der hemelen zullen bewogen worden! (Luk. 21:11, 26) Eigenlijk
veroorzaakt het dat de elementen door de vurige hitte wegsmelten, zoals de Bijbel dat profeteerde!'' . . . ''Binnenkort zal de mensheid
het einde van de 6.000 jaren vanaf de schepping van Adam naderen. Zes is het nummer van de mens, en de profetische geschriften geven aan
dat, als de dag van de Heere begint, de dag van de mens zal eindigen!'' – ''Staatsmannen en wetenschappers hebben wat ze noemen de
doemdag kriebels, wetende dat de lont die tot Armageddon leidt op ieder moment aangestoken kan worden!'' ''Als u mijn rollen en brieven
nakijkt zult u tot de ontdekking komen dat mijn opinie jaren geleden hetzelfde was. (Lees de Geschriften.) – Recentelijke ontwikkelingen in het
Midden Oosten hebben ertoe geleidt dat de wetenschappers geloven dat het spoedig zou kunnen gebeuren!''
''Laten we het, ter bevordering van uw inzicht, op deze manier rationaliseren en bekijken. Als de eerste '7 jaren' van de Verdrukking
bijvoorbeeld in 1989 waren begonnen, dan zouden zij de slag van Armageddon tot 1996 niet hebben gehad. Alzo is het zo dat als de eerste 7
jaren van de Verdrukking in 1996 waren begonnen, zij de slag van Armageddon tot aan 2003 niet hadden gehad! En als de eerste '7 jaren' van
de Verdrukking in 2003 waren begonnen, zouden zij de Armageddon strijd tot aan 2010 niet hebben!'' – ''De Heere zal Zijn kinderen ergens
in het midden van de laatste 7 jaren wegnemen! – ''Alzo openbaren de Schriften dat er een onderbreking van tijd of een verkorting van de
dagen zal zijn (Math. 24:22), maar niemand weet met zekerheid hoeveel tijd er daadwerkelijk ingekort zal worden!'' – ''Het sleutelwoord is om
dagelijks te waken en te bidden! – Door het lezen van de Schriften weten we wel dat Zijn wederkomst spoedig is!'' – ''En het is mijn opinie dat
er ergens in de laatste 7 jaren een Verdrukking zal zijn zoals die er vanaf het begin der wereld tot nu toe nog niet geweest is!'' (Math. 24:21)
''De intensiteit is zo groot, dat Hij de tijd onderbreekt!'' (Vers 22) – ''Maar we kunnen op dit moment zien dat deze tijd voorbestemd is om
aangaande de mensheid, en dat, als het gaat om het prediken van het Evangelie, de meest vitale en belangrijkste te worden. En wat
een gouden kans voor ons om te werken en om, zoals de Bijbel voorzei, tot een teken van wereld evangelisatie te worden! Want het
zegt dat dit Evangelie van wonderen, tekenen en mirakelen juist voordat het einde komt, tot een getuigenis, aan de hele wereld
gepredikt zal worden!'' (Math. 24:14) – ''Dus laten wij dagelijks al het gene doen wat we kunnen!''
''We zijn getuige van het teken van de dagen van Noach en Lot. We zijn alzo getuige van het teken van angst en perplexiteiten van de naties.
Economen stellen nu dat de inflatie op een bepaalde punt naar verwachting vele malen erger zal zijn dan dat in de 80'er jaren het geval was.''
''En, tenzij de inflatie afgeremd wordt, er een wereld revolutie zal plaatsvinden! – Zij geloven alzo dat we een tijdperk naderen waarin het
papiergeld vanwege de elektronische bankpasjes en daarna uiteindelijk het merkteken van het beest afgeschaft zal worden! . . . Ook zeggen de
experts dat de zeldzame metalen zichzelf in de paar volgende jaren zullen verdubbelen of verdrievoudigen!'' (Dan. 11:38, 43 – Openb. 18:12) –
''En binnenkort zal de wereld op een bepaalde punt door een nieuw economisch systeem gecontroleerd worden!'' (Openb. 13:15-18) – ''Merk
op dat we de hierboven genoemde gebeurtenissen vermelden omdat het overeenkomt met het gene wat alreeds op de profetische Rollen
geschreven was!''
''Als de anti–Christ op het toneel verschijnt zal hij over al het geld in de wereld de controle hebben! – Waarschijnlijk zal er, om hem
macht te geven, een internationale financiële ineenstorting aan vooraf gaan, daarna gedurende het eerste gedeelte van zijn bewind
een grote voorspoed, dit tevens gedurende de tijd van een wereldwijde hongersnood, daarna aan het einde van zijn bewind een
andere enorme economische instorting!'' (Openb. 6:5-8)
''Op dit moment zien we een machtsbasis dat samengesteld is uit alle naties die het Internationaal Monetair Fonds en de markten proberen
te manipuleren, in een poging de wereld economie onder controle te krijgen!'' (Openb. 17:12-13) – ''Een Schriftuurlijke studie toont de rol die
de olie betreffende de Bijbelse profetie in het Midden-Oosten aan het vervullen is!'' – ''Alzo in combinatie met andere economische
bewegingen elders, en daar zijn de gebeurtenissen in ontwikkeling om de anti–Christ op de internationale scène tevoorschijn te
brengen!'' . . . ''West Europa en de VS zullen met het anti-Christ systeem samenwerken, totdat de anti-Christ uiteindelijk zelf, gedurende de
jaren van de Verdrukking zijn operaties in het Midden-Oosten opzet!'' (Zach. 5:9-11 – Openb. hfdst. 11 – II Thess. 2:4) – ''Alzo zal er later in het
tijdperk een Oost, West handelsakkoord tot stand worden gebracht! – Het Religieus en Commercieel Babylon van Openb. hfdstkn. 17-18 begint
recht voor onze ogen, in onze generatie, in vervulling te gaan!''
Hier volgt een voetnoot. ''Er zijn drie factoren die tot de verbinding van de wereld economie en de mensen ervan kunnen leiden, en de macht
aan de valse anti-Christ messias kunnen overdragen.'' – ''Nummer één, de Moslem (Arabische) olie! . . . Als volgende, de Romeinse Babylon kerk
(plus de afvalligen, Openb. 3:14-17) . . . en als derde, de rijkdom van de Joden in deze natie en over de hele wereld! – Deze drie tezamen, zouden
het gedurende de nacht kunnen bewerkstelligen! – Dus, laat ons waken en bidden, en vlug doorgaan in de oogst van de Heere!''
''Overeenkomstig onze Geschriften kunnen we met zekerheid zeggen dat er een aantal fantastische, verrassende en ontzagwekkende
gebeurtenissen zullen verschijnen. Let ook op een aantal dramatische gebeurtenissen betreffende Israël!'' . . . ''De Schriften geven aan dat een
van de doeleinden van de hemel is, om tekenen betreffende van Zijn aanstaande komst te geven, en om ons te waarschuwen. Jezus
spoort Zijn volk aan om bij het naderen van Zijn verschijning op de tekenen in de hemelen te letten!'' (Luk. 21:25) – ''We zullen vast en
zeker vertoningen van hemelse wonderen krijgen! We zullen de val en de opkomst van nieuwe leiders zien, en dat alzo in combinatie met vele
grote gebeurtenissen! – De situatie in de wereld zal drastisch veranderen, en in verschillende naties rebellie en oorlogen!'' ''Alzo nemen
aardbevingen en vulkanische activiteit toe! – Sommige wetenschappers zeggen dat grote meteorieten de aarde zouden kunnen raken, welke
sommige van de ergste rampen sinds de dagen van de vloed zouden kunnen veroorzaken.'' Openb. 8:8-10, voorspelt inderdaad dat grote
asteroïden de zee en de aarde zullen treffen!'' – ''Persoonlijk geloof ik dat onze generatie al deze gebeurtenissen zal zien plaatsvinden! –
Zoals Jezus zei, Deze generatie, die het uitbotten van (Israël) de Vijgenboom zal zien zal niet voorbijgaan, etc.'' (Math. 24:32-35) – De
door vrees veroorzaakte hartbezwijkingen voorspellen dat deze gebeurtenissen komende zijn!'' (Luk. 21:26) – ''Een laatste woord,
en wacht uzelven dat de zorgen van dit leven u niet verhinderen om gereed te zijn; want het zal 'als een valstrik' over de gehele aarde
komen!'' (Luk 21:34-35)
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