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PROFETISCHE TEKENEN EN GEBEURTENISSEN
Laat ons de profetische gebeurtenissen en sommige tekenen rondom ons die naar de spoedige komst van Christus heen wijzen in
beschouwing nemen! – Het teken van voorspoed! ''De Schriften voorspelden deze condities, vlak voordat Hij terugkeert! – Het voorspelde alzo
te midden van de tijden van goed fortuin depressies en hongersnood! – Dit is wat Jezus zei betreffende de economie van het tijdperk!'' (Luk.
17:28-30) – ''Nooit eerder tevoren in de gehele geschiedenis hebben we zo'n voorspoed gezien; hoewel er een economische crises zal komen
en onder de heerschappij van een dictator wederom voorspoed!'' – Hier is een ander teken dat vaak over het hoofd wordt gezien! ''Het Kapitaal
en Arbeid conflict! Jak. 5:1-4 legt dit perfect uit. Dit is vaak in de derde wereld landen te zien geweest, maar onder het merkteken van het beest,
zal het op de ene of andere manier in alle naties gaan plaatsvinden! – Deze omschreven condities waren ervoor bestemd om omstreeks de tijd
van de komst van de Heere te gebeuren!'' (Verzen 7-10)
''De profetie aangaande, dat de harten van de mensen bezwijken vanwege de ernstige gebeurtenissen die over de aarde komen! (Luk. 21:26)
– We hebben in onze generatie veel hiervan in de wereld gezien! . . . Maar het zal gedurende de Grote Verdrukking veelvoudig toenemen, en
door de vele ernstige gebeurtenissen die de aarde zullen treffen, zullen zij gelijk de bladeren vallen!'' (Openb. Hfdst. 6, 8, 16) ''In feite is het
teken van wereld zelfmoord waar Jezus over sprak nu mogelijk! – De ontwikkeling van atomische en biologische oorlogsvoering veroorzaakt de
realisatie van deze vreesachtige condities! – Jezus zei dat, tenzij Hij tussenbeide zou komen, geen vlees behouden zou worden! (Math.
24:22) – Dit is ook weer een echt teken van Zijn spoedige terugkeer! – De Bijbel voorspelde alzo de omstandigheden met betrekking tot de
wetteloosheid en het jeugd teken! (II Tim. 3:1-2) Zonder controverse, kan men zonder het hebben van enig inzicht zien dat dit is uitgekomen en
verergeren zal, aangezien de duivel in hen terwijl het tijdperk eindigt onze steden zal plunderen! – In veel van onze steden zullen de mensen
bijna gevangen zitten, bang om 's avonds de deur uit te gaan! – De nieuwere steden en gebouwen zullen, als het gaat om alarm systemen en
bewakers, en met elektronische ogen en scanners, in de orde van gevangenissen gebouwd worden!'' . . . ''Alzo worden de huizen van de
Christenen tevens met de moeilijkheden van de tijd geconfronteerd! Hun kinderen zien de ongecontroleerde vrijheid van de kinderen van de
zondaars en willen zodoende zelf ook meer. Dus laten we bidden voor onze jeugd! Dit zijn de tekenen van de laatste dagen!''
''Het teken van de occulte explosie, spiritualisme en cultus. (I Tim. 4:1-3) – Het enige wat u maar hoeft te doen, om te weten dat dit teken
dagelijks in vervulling gaat, is naar het nieuws te kijken of het te lezen. De mensen dwalen rond met iedere type van magie, valse leer, tovenarij,
gedeeltelijke waarheid, gedeeltelijke fabel, gedeeltelijk heidens! – Overeenkomstig de Schriften zullen sommige zelfs van het geloof
afvallen en bevangen worden door deze dodelijke valstrikken en leerstellingen van de Satan, en dat omdat ze niet naar de waarheid
hadden willen luisteren, en zodoende in afvalligheid wegvielen! – Geen wonder dat de hoer van de valse leerstellingen tot zo een grote
macht zal stijgen! Openb. 17:1-5, lees het! . . . ''Ook geeft de Bijbel ons met betrekking tot het einde van het tijdperk een ander teken. Het is het
teken van de lauwwarme kerk die uitgespuwd zal worden!'' (Openb. 3:15-16) – ''Aan de andere kant geven de Schriften ons alzo het teken van
een bovennatuurlijke opwekking. Geloof me, we hebben alreeds een geweldige uitstorting en enorme wonderen gezien, maar toch zal de late
regen nog krachtiger zijn, en een kort snel werk!'' (Jak. 5:7) – ''Deze profetische vervulling is nu over ons! O, wat een glorieus uur! Weest
standvastig met uw geloof en alle dingen zullen mogelijk voor u zijn!''
''Het teken van de pestilentie. Zeer weinigen kunnen dit teken ontkennen, in het bijzonder als sommigen van hun in de Sovjet Unie de
Schriften kenden!'' – Nu volgen hier sommige Schriftgedeeltes betreffende een nucleaire fall-out, in het geval een fabriek in uw regio enige
problemen ondervindt! Lees de 91ste Psalm, want het beschermt tegen straling en alle gifstoffen!'' – ''Vers 1 betekent dat degenen die op Jezus
vertrouwen, onder de schaduw vleugelen van de Almachtige zullen verblijven! – Vers 6, u bent beschermd tegen de pestilentie die wandelt! –
Vers 7 onthult dat het niet veel uitmaakt hoeveel duizenden er rondom u neervallen, God zal een schild ter bescherming over u heen
plaatsen! – Vers 10, de plaag zal uw woning passeren! Vers 16, en Hij zal u met een lange levensduur en verlossing voldoening geven!''
– En dit is het Schriftgedeelte welke ik voor al mijn partners claim, lees het! – Ps. 27:5, voor elke test en beproeving in het leven. Degene die in
de hierboven genoemde Schriftgedeeltes verblijft, staat op goede vaste grond!''
''Een ander belangrijk teken dat ons openbaart dat de terugkeer van Christus nabij is, is dat wanneer we al deze tekenen gedurende de tijd
dat Israël een natie werd zien plaatsvinden, het teken is, dat die generatie niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen vervuld zullen worden!''
(Math. 24:34) – ''De profetie betreffende het 70ste Jubeljaar! . . . Vele geloven dat toen Israël naar huis ging, 1946-48, ze het uur van het 70ste
Jubeljaar binnenging. Ze hebben zelfs een postzegel met het 'nummer 70' erop gedrukt, met een oogst veld op de achtergrond! – Velen geloven
dat de opname van de gemeente, de verdrukking en de Slag van Armageddon voorbij zullen zijn, voordat Israël het volgende Jubeljaar
binnengaat! Natuurlijk vertrekt de gemeente voor het laatste gedeelte van de Grote Verdrukking dus houd daar rekening mee! Wat een uur! –
''We leven in de dagen van de laatste dagen! We betreden de laatste schemeravond van de tijd! – Prijs Hem!'' – ''We zouden nog veel
meer gebeurtenissen kunnen toevoegen, maar dit geeft ons een beknopt overzicht, op welke punt we in onze generatie staan!''
In Zijn Overvloedige Liefde,
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