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DE PROFETISCHE KLOK TIKT
''De profetische gebeurtenissen vinden zo snel plaats, dat sommigen al het gene wat er ruchtbaar wordt nauwelijks nog kunnen bijhouden. De
gebeurtenissen zijn met betrekking tot het einde van het tijdperk allemaal belangrijk! Een tijd lang konden zelfs de nieuws commentatoren de
tempo waarin al de belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden niet meer bijhouden! – Voor de mensen was het kijken naar het nieuws gelijk het
lezen van de Bijbel en de profetieën van de Geschriften!'' – ''Deze zijn van vitaal belang en zijn er voor om ons te openbaren dat Jezus in onze
generatie komt, en dat zeer binnenkort! – Maar nu, wat betreft het de Gemeente van de Heere Jezus? In welk uur leven wij met betrekking tot Gods
visitatie aangaande hetzelve?
''Laten we de uitstortingen van het verleden, heden en de toekomst eens aanroeren. Dan. 12:4 openbaart dat de mensen heen en weer zouden
rennen, en dat de super kennis zou gaan toenemen! . . . Zoals we kunnen zien betreft dit het tijdperk van uitvindingen en wetenschap in de latere
tijden!'' (in onze tijd) – ''Maar de kennis betekent alzo dat Gods kinderen de kennis met betrekking tot de toekomstige gebeurtenissen en de
openbaring van de Schriften zullen ontvangen!''
De eerste uitstorting – een klein begin van de vroege regen. Het begon rond 1903-05, de Pinkster-regen viel neer! (Hand. 2:1-4) – Hiermee
samengaande werd de auto wagen uitgevonden; en de kennis in uitvindingen nam toe!'' – ''En opnieuw kwam de echte eerste regen in 1946-47. En
de gaven, kracht (herstel) en een diepere lering uit het Woord begonnen!'' – ''En vlak hiervoor werd de nieuwe uitvinding van de atoombom op
Japan neergeworpen!'' – In Joel 2:30, ''sprak de Heere blijkbaar over dit teken toen Hij zei dat er tekenen in de hemelen zouden zijn in de vorm van
bloed, vuur en rookpilaren! . . . vers 28 toont de uitstorting. vers 23 openbaart dat de vroege en late regen, tezamen, in onze generatie zouden
neerkomen!''
In eerste instantie hadden we een drenteling van de late regen. Maar nu hebben we een echte uitstorting! En het is betrokken bij de
uitvindingen van de ruimte wapens, lasers, proton stralen en nieuwe energie wapens! Plus de Atomaire Neutronen Bom, die de gebouwen
staande achter laat, maar als een vergif alle vlees op zijn pad wegvaagt! Er gaat een dodelijk verderf vanuit! Nu zal er samengaande met
deze uitstorting van de laatste dagen, opname geloof tevoorschijn komen en de terugkeer van de Heere Jezus!
''Maar herinner u alzo dat samengaande met deze visitaties van de Heere, het valse kerk systeem op een grote wijze begon op te komen,
controlerende uiteindelijk vele facetten van de overheid en samenleving! En deze subtiele macht zal binnenkort zo overweldigend worden dat het
de politieke en economische systemen van de aarde zal controleren, plus dat het voordat het verwoest zal worden alle religies tot één systeem zal
dicteren!'' (Openb. 17:16)
EEN OPMERKING: ''Wanneer we over de vroege 1900 uitstorting praten en daarbij de uitvinding van de auto, moeten we ons herinneren dat toen
Elia 'het geluid van een overvloedige regen' ontving – hij ook bij een wagen betrokken was! (Het was Achab's wagen.) – En de afstand die hij rende
was ongeveer 20 mijlen tot de poorten van Jizreel (I Kon 18:41-46). Niet al te lang daarna, werd hij in een wagen weggevoerd!'' (II Kon. 2:11) – ''Zo
is het ook in dit vindingrijk tijdperk waar wij in leven het geval dat wij alzo weggevoerd zullen worden om met Jezus te zijn! – Nog een
ding, we betreden een nieuwe atmosfeer, de condities zijn precies goed aan het worden voor een wereld leider en een globaal systeem dat werkelijk
met het netwerk van de hel verbonden is! Hieronder hebben we nog andere type condities die er plaatsvinden vermeld! – We betreden een
magnetische golf van Gods kracht. Gouden regendruppels, een vurige schat die ons tot in een nieuwe dimensie zal meenemen! – De situatie moet
precies goed zijn, in voorzienigheid afgestemd!'' – In welke tijd bevinden we ons, geestelijk gesproken, met betrekking tot de Gemeente van
de levende God, de Almachtige voor de uitverkorenen? – Door de tekenen rondom ons weten we dat het de oogst tijd is, en het laatste gedeelte
van de regen zal spoedig toenemen!'' – In het natuurlijke weten we overeenkomstig de wetenschappers dat de condities in de hemelen voor de
regen, om te kunnen neervallen, precies goed op orde moeten zijn. Indien dit niet het geval is, dan hebt u woestijngebieden, droogtes, hongersnood
en droge gebieden! – Maar als het regent, ontspruit al het leven en de vegetatie! Zo zien we in het geestelijke dat wanneer de condities precies goed
zijn, de rest van de late regen zich over onze zielen zal uitstrekken!
Ze waren in 1903-5 (Pinkster uitstorting) precies goed – En wederom in 1946-47 (de gaven en kracht werden aan de opwekking toegevoegd) –
Nu zouden we een uitstorting van het miraculeuze moeten verwachten, en het ontvangen van een groot licht dat het opname geloof zal
voortbrengen!'' – ''We kunnen de donders horen rollen: er is een openbarende en geestelijke regen op komst! (1 Kon. 18:41-45) – O de heldere
wolken. (Zach. 10:1) De vroege en de late regen tezamen! (Joel 2:23) – Wat een oogst; we kunnen ons een beeld vormen dat de regenboog het zal
beëindigen!'' (Ezech. 1:28) – ''De Heere zal nederdalen als een regen op het gemaaide gras: als de druppelen, die de aarde bevochtigen!''
(Ps. 72:6) Ja, Jezus zendt de wateren van redding, genezing en kracht om Zijn mensen te bemoedigen! Wat een kostbaar uur, waar we in leven!''
Jakobus Hfdst. 5, ''vertelt over onze dagen. In feite, leven we in dat hoogste uur. Het oogst fruit rijpt!''
De atmosfeer is precies goed aan het worden voor een totaal herstel! U hebt de donder, daarna de regen!'' (Openb. 10) – ''God zal ons diepe
kanalen van kracht en licht geven, scheppende wonderen die tot in een nieuw scheppend gebied van licht en multi-dimensie heen werken! En zo
zullen we het zien!'' – Jes. 48:6, ''Gij hebt het gehoord, dat alles gezien; zult gijlieden het ook niet verkondigen? Ik heb u van deze tijd
nieuwe dingen laten zien, zelfs verborgen dingen, en gij kende ze niet. (Lees vers 7)
Deze ongewone type profetie was enkele jaren geleden gegeven, en heeft bewezen heel correct en tijdig te zijn, en zelfs meer dan dat. Hier volgt
een herdruk van een van onze Rollen. – DE PROFETISCHE KLOK TIKT – ''Deze generatie komt tot een climax! – De naties staan op het kruispunt! – Het
beslissende uur ontglipt! – In symboliek is de maan in eclips! – Het laatste beeld van de zon gaat onder. En in de niet zoverre toekomst, zullen de
sinistere schaduwen van de beestmacht zich over de aarde verspreiden en deze verduisteren!'' – ''Gods grote vleugelen van mededogen en
genezing zijn uitgespreid! – Met Zijn Woord en Geest wenkt Hij Zijn kinderen om zich te haasten en onder de bescherming van de
Almachtige te verblijven!'' – Want binnenkort zullen de religieuze leiders verbijsterd zijn; de politici zullen in verwarring zijn; de bevolking zal
perplex staan! De samenleving zal in zijn geheel in de war zijn! – Het weer in de natuur zal stuurloos zijn, de aarde zal van goddelijke misnoegen
beven! De zee zal buiten zijn grenzen treden!'' – ''Het terreur zal in de straten regeren . . . geen veiligheid! – Zware tijden in de straten! – De
aanscherpingen van de wetten zijn niet opgewassen tegen de moorden, verkrachtingen, overvallen, bendes en rebellerende jeugd!'' – ''Er verschijnen
lichten aan de hemelen welke voorzeggen dat de aarde aan het veranderen is! – Een onheilspellend gevoel doordat Christus door de massa
verworpen is! – Gedurende deze tijd zal de zon warmer worden, de zonnevlekken op hun maximum!'' – ''Naderende een uur van terreur, zal
deze planeet spoedig de helse figuur onthullen, de zoon des Verderfs! – Nieuwe wapens worden gevormd, de wetenschappers bereiken een
hoogtepunt! – De schaduwrijke engel van pestilentie en verwoesting zal spoedig verschijnen; Abaddon zal zijn wee neerwerpen! – De dood zal op het
apocalyptische paard reiden! – De vlam van de hel volgt er vlak achteraan!'' – ''Terwijl ik neerzat, werd deze profetie gewoon uitgestort! Op een
bepaald moment zal het tot zijn uiteindelijke conclusie komen!'' – ''Het zal vanaf nu niet lang meer duren, omdat er aan het begin gezegd werd . . . Deze
generatie komt tot een climax . . . met betrekking tot de toebedeelde tijd, nadert het zijn piek!'' – ''Prijs Hem – weest gij alzo gereed!''
In Zijn Overvloedige Liefde,
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