
       
NACHT VISIOEN – ARMAGEDDON PROFETIE   ''We leven in het tijdperk waar profetie op verschillende manieren in iedere richting uitbreekt, en waarin de gebeurtenissen aan het ware  kind van God licht geven! – Want in de woorden van Jezus vinden we de geest van profetie, en naarmate we dichter tot Zijn terugkeer naderen zal dat steeds krachtiger op ons toenemen!'' . . . ''De gave van profetie zal rechtstreeks met de gaven van kracht samenwerken om Zijn volk  gereed te maken!''  .  .  .  ''Daniel zei,  er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart!''  – In Daniel.  12:4 voorspelde hij  een aanzienlijk tijdperk van uitvinding door middel van de wetenschap, en dat de mensen met een hoge snelheid zouden reizen en in een haast  zouden verkeren! – ''Jak. 5:7 openbaart ons dat het een tijdperk zou zijn waarin de uitverkorenen geduld nodig zouden hebben! – Met andere woorden, het snelle tijdperk dat we nu rondom ons zien, en het was precies in de era van de vroege en late regen! – Dit alleen al toont ons dat  Zijn komst nabij is! – Ook staat Jezus aan de deur!'' (Vers 9)    ''In de opmars van wereldgebeurtenissen zien we profetie niet enkel door middel van een gave geschieden, maar we zien alzo Bijbelse  profetie  geschieden.  Terwijl  op  vele  plaatsen  in  de  Schriften  het  ene  ding  wordt  geopenbaard,  voorzegt  het  alzo  de  omvang  van  de gebeurtenissen enkele duizenden jaren vooruit  in de toekomst,  en dat rechtstreeks tot  aan onze tijd!''  –  ''Hier volgt  een zeer mysterieus  schrijven dat met ons inventieve tijdperk te maken heeft.  Jes.  28:22 zegt, drijft  de spot niet; want hij  had rechtstreeks van de Heer 

gehoord dat er over het gehele land een verdelging vastbesloten was! – Het zou gedurende de tijd zijn van de overeenkomst met de anti-Christ (vers 18) . . . gruwel en verwoesting!'' (Dan. 9:27) – ''Zie, zegt de Heere der Heerscharen, ook nu is het handschrift op de muur, zegt 
de Heere, want degenen die de profetieën kunnen interpreteren en die door Mijn geest geleidt worden, zien dat de tekenen der tijden 
overal rondom zijn en het dichtbij is, zelfs aan de deur!'' – ''We zijn in het middernachtelijk uur! We naderen de opname steeds dichter. We draaien de hoek van de tijd, aangaande Gods uiteindelijke profetieën voor de gemeente die opgenomen wordt!'' – ''Weest gij alzo gereed, want  het zal komen in een uur, dat gij het niet verwacht!'' We zouden deze Schriftuurlijke waarschuwing altijd moeten blijven herinneren! – ''Ja, laat  hij die een oor heeft horen, wat de geest tot de gemeente zegt, zegt de Heere!''     Laat ons nu tot ons onderwerp terugkeren waarin Jesaja aangaande de omverwerping van de aarde sprak. Hij vervolgt in Jes. 29:4 . . . .  Hieraan vooraf sprak hij over de ellende van Ariel (Jeruzalem) en hoe het geoordeeld zou worden! Nu volgt hier de vreemde profetie voor onze  tijd! Waarin het zegt,  ''En gij zult omlaag worden gebracht, (en) gij zult uit den aardbodem spreken! En uw spraak zal uit het stof  
zachtjes voortkomen; en uw stem zal zijn uit de aarde als van een die een waarzeggende geest heeft! En uw spraak zal uit het stof  
piepen!''  – ''We weten vandaag de dag, dat de laser vezels en elektronische bedrading onder de grond gelegd zijn. En waarschijnlijk zag de  profeet hen een boodschap ontvangen, zoals door middel van onze telefoon! – Voor hun was het gelijk een waarzeggende geest die heen en weer  ging!''  –  ''Zij  waren niet  instaat  om de kracht  van elektriciteit  te  begrijpen!  Waarschijnlijk  waren de stemmen de verwoesting van  Jeruzalem aan het bespreken, en raketten richting Rusland aan het versturen! Eveneens zouden er behalve dit ook ondergrondse bunkers zijn,  omdat de oorlog in volle gang was! – Daarom zegt het, zij spraken uit de grond en het stof!'' – ''Vers 5 openbaart dat er een menigte uit een  ander land op hen af kwam! – Maar de Heere zal er voor zorgen dat ze gelijk het kaf weg worden geblazen, en het zou instant en plotseling  gedaan  worden!''  –  Ezech.  39:2  (Engelse  King  James),  waar  het  zegt,  dat  alleen  een  6de  deel  van  het  Russische  leger  overgelaten  zal  worden!'' . . . Lees Ezech. 38:22. – Het zelfde gebeurt in Jes. 29:6, ''waarin ze na het spreken vanuit de grond door Atomische verwoesting  bezocht worden! Vers 6 geeft de exacte beschrijving van een nucleaire ontploffing! – Waar zij bezocht zouden worden met donder, met een 
aardbeving, met storm en onweder (wind), en de VLAM eens verterend vuur!''  Dit is de exacte omschrijving van een atoom explosie! Wanneer het als eerste gelijk grote donderslagen klinkt, en daarna een enorm lawaai en grote wervelwinden produceert, gepaard gaande met  een vuur vlam in iedere richting! –Om dit punt vast te stellen openbaart vers 7 het als Armageddon! . . . Het zegt, ''alle naties'' zullen daar in een  munitie strijd verwikkeld zijn!'' Het hele gebeuren zal als een droom van een nachtgezicht zijn!'' – Zach. 14:2, 12, ''spreekt aangaande de zelfde  gebeurtenissen van de eindtijd!''  – ''Zo zien we dat Jesaja aan ons, de elektronica en de uitvinding van de moderne oorlogsvoering 
openbaart, dat vuur en verwoesting zou produceren! – Hij onthulde dat het aan het einde van de tijd zal zijn! ... Hij zei, bespot het  
niet, want het is voor de gehele aarde vastbesloten!''      ''Hiermee in verband zijnde zei Jezus dat er omstreeks die tijd, tenzij Hij tussenbeide komt, geen vlees behouden zou worden!'' (Math. 24:22)  – ''En natuurlijk zal Hij voor Israël interveniëren! . . . Deze interventie zou wellicht betrekking kunnen hebben op het wegnemen van de sluier  der straling van de mensen die zijn overgebleven!'' – Jes. 25:7–8, ''het spreekt aangaande een bedekking dat over de mensen is, en een sluier  waarmede alle naties bedekt zijn! Jezus lijkt de aarde te reinigen want anders konden degenen die overgebleven waren niet in het Millennium  leven! Het zegt, Hij zal de dood verslinden tot overwinning, en zal alle tranen afwissen!'' Sommige van deze profetieën zijn inderdaad vreemd,  maar desondanks zullen ze allemaal op hun gestelde tijd plaatsvinden! ''We zijn in de eclips van ons tijdperk! Voor ons is dit de oogsttijd, want  spoedig, in een moment, in een oogwenk zullen we weg zijn!'' – ''Zie, Ik kom spoedig, Ik kom zekerlijk spoedig!'' (Openb. 22:7, 20) 
     ''Het teken van het oog (satelliet) in de lucht! . . . Overeenkomstig de Schriften overziet God de gehele aarde gemakkelijk! Dwaze mensen hebben dit Schriftgedeelte eens geridiculiseerd! Maar om te tonen hoe dwaas ze waren, kunnen nu zelfs de mensen (hoewel niet zo  perfect als God) de gehele aarde door middel van satelliet overzien! – Wie zou een generatie geleden, met uitzondering van de Bijbel lezers,  hebben gedacht dat de mensen in staat zouden zijn om binnen een paar uur alle delen van de oppervlakte van de aarde te scannen?'' – ''Deze  hulpmiddelen, samen met scannende satallieten welke elk deel van de aarde in de gaten houden, zullen later in de handen van de anti-Christ  geplaatst  worden!''  –  ''Na de opname en wanneer Christus naar Armageddon terugkeert,  zegt Openb. 1:7 dat ieder oog Hem zien 
zal!'' . . . (Dit zou door middel van satelliet kunnen, teruggaande naar alle televisies, waarin dwaze mensen dit Schriftgedeelte als onmogelijk  achten kan nu door middel van de satelliet-tv gedaan worden. – Satelliet-tv is wederom in Openb. 11:9 getoond) – Of, de Heere heeft macht om Zichzelf  op  die  tijd  op  een  bovennatuurlijke  wijze  aan  alle  naties  te  tonen!  –  Jes.  2:19,  ''zij  verbergen  zich  niet  alleen  vanwege  de  tegenwoordigheid van de Heere, maar ze zullen zich ook voor hun eigen destructieve wapens verbergen!'' – ''Het hierboven vermelde zal over  de gehele aarde als een valstrik komen!'' In Zijn Overvloedige Liefde,Neal Frisby
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