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GODS LICHTEN EN SATANS VALSE LICHTEN – DEEL 2
In Luk. 21:11 zegt het, ''Er zullen grote tekenen van den hemel geschieden!'' ''Dit omvat de beide kanten aangaande het goede en
het kwade dat zal verschijnen!'' – ''Ook neemt het de atomische explosies in de hemelen in aanmerking!'' (Vers 26) – ''Alzo zullen
onze toekomstige laserwapens, door ontzagwekkende explosies gedurende Armageddon, de krachten van de hemelen doen
schudden!''
''Sommige van de verbazingwekkende verschijnselen in de lucht die in de verschillende lichten gezien zijn, waarschuwen dat de beker der
ongerechtigheid vol is, en dat er een groot oordeel en verwoesting vlak voor de de boeg is! Dat is de reden waarom de lichten verschijnen! (De
zonde bereikt haar limiet.)'' ''Vlak nadat de lichten in Ezech. Hfdst. 1 aan Ezechiël verschenen en toen de beker der ongerechtigheid zijn volheid
bereikte, zien we in Ezech. 9:4, 7-9, dat God vernietiging zendt!'' – Dan. 8:23, ''onthult dat wanneer de overtreders tot volheid zijn
gekomen de koning met het stijve aangezicht zal opstaan (de anti-Christ) en de prins en macht van de lucht (de Satan) zal met hem
zijn!'' – ''Dit is slechts een bedrieglijke weg, die de Satan voor zijn man van zonde aan het voorbereiden is!'' – ''In de eeuwenoude
geschiedenis begonnen Gods lichten, vlak voordat de verwoesting kwam, te verschijnen!'' – ''Het is het teken van kwade dictators, ernstige
economische condities, grote bevingen, hongersnoden, stormen en geologische omwentelingen!'' – ''De lichten waarschuwen dat de tijd steeds
korter is! Voorafgaande aan de Grote Dag des Heeren zullen er vele vreemde en ongewone tekenen zijn!'' Joël 2:30-31, ''Ik zal
wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren!'' ''Alzo zal God hieraan voorafgaande door Zijn volk
heen geestelijke wonderen en grote daden werken!'' (Verzen 28-29) ''Al deze vreemde verschijnselen zijn in samenhang met de opkomst van
het beest, en zijn een voorteken van de catastrofale gebeurtenissen welke voorspeld waren om in ons tijdperk te arriveren!'' – ''Doende dit gaf
de Heilige Geest alleen maar een paar Schriftgedeeltes, er zijn er veel meer die dit onderwerp onderbouwen!''
''Een laatste woord met betrekking tot de ware en valse lichten. We weten dat de beide typen in het hof van Eden aanwezig waren. Het valse
licht van de Satan was met de slang beest, en het licht van leven was in de boom des levens!'' In Gen. 3:24 geeft het een ongewone passage
weer. ''Nadat Hij de mens uitdreef; plaatste de Heere ten oosten van het hof van Eden cherubs en een vlammend zwaard welke in elke
richting ronddraaide, om te bewaren den weg van den boom des levens!'' – ''De cherubs zouden gelijk zijn aan het gene wat Ezech. 10:1213, 19-20 onthulde.'' – ''Een vlammend zwaard die zich in elke richting draaide, zou gelijk aan een wiel binnenin een wiel zijn, schijnbaar gelijk
aan randen welke in iedere richting draaiden, in een cirkelvormige beweging met vlammende randen!'' – ''Ik zeg niet dat dit de interpretatie is,
maar ik vond het goed om dit punt naar voren te brengen! Het zou gewoon een echt vlammend zwaard en engelen geweest kunnen zijn! –
''Overeenkomstig aan de andere Schriftgedeeltes weten we dat God soortgelijke patrouilles had die de aarde in de gaten houden, het zegt; te
bewaren, in de gaten te houden!'' – Deze patrouilles waren vlak vóór de vloed aanwezig en er vonden sommige vreemde gebeurtenissen plaats
over welke u in Gen. Hfdst. 6 kunt lezen. Er zijn een aantal echte geheimenissen in dit hoofdstuk welke ik indien de Heer het toestaat op een dag
zou willen uitleggen! ''En nu is een laatste Schriftgedeelte aangaande ons onderwerp gevonden in II Kon. 6:17 waarin Elisa zag dat de
berg overal om hem heen vol met wagens van vuur was; met natuurlijk engelen der bescherming er in.'' In Schriftuurlijke symboliek
zijn paarden symbolisch aangaande kracht! Onze hedendaagse vurige voertuigen worden door middel van een bepaald aantal
paardenkracht in de motoren aangeduid! – Ja, Ezechiël zag Gods vurige glorie wielen, en op een dag zullen we het gehele verhaal aangaande
Zijn wonderwerken weten! – ''Laat ons dus met Zijn Woord staan, welk het ware licht van de Heilige Geest is, en voor zo ver het de lucht
verschijnselen aangaat, laat het bij de Heere, en volg de Bijbelse waarheden!''
In Gods overvloedige Liefde en zegeningen,
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