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ISRAËL – GODS PROFETISCHE UURWERK
''Laten we in dit speciaal schrijven heel realistisch zijn. Weet u dat de wereld in een dergelijke hectische race is door in het ene en het
andere ding op zoek te zijn naar voldoening, zodat ze geen flauw idee hebben van Christus spoedige terugkeer! – Maar de Heer komt
spoedig! – Hij zei; wees alzo gereed! De kerken en zelfs veel van de Volle Evangelie Christenen hebben Zijn komst in hun achterhoofd
gezet. Maar de uitverkorenen kijken dagelijks naar Zijn wederkomst uit! – Jezus zei, ''In een uur dat gij het niet verwacht, zal de
Zoon des mensen komen! – De Schriften zeggen dat het de wereld gelijk een valstrik zal overrompelen! En de dwaze maagden zullen
tot in de realiteit geschud worden, en zien dat de uitverkorenen in overeenstemming met de Schriften waren!''
''Jezus zelf zei, wanneer gij 'al' deze dingen (profetie) rondom u ziet plaatsvinden, ten tijde dat de vijgenboom (Israël)
opnieuw bloeit. Hij zei, 'onze generatie' zal niet voorbij gaan totdat al deze dingen in Luk. Hfdst. 21 en Math. Hfdts. 24 en met
inbegrip van het Boek Openbaringen vervuld zullen worden! – We zijn nu in het uur waarin alle ware gemeentes beproefd
worden.'' (Openb. 3:10) ''Ook zijn het de uitverkorenen die het geduld van Zijn Woord behouden en Hij behoudt hen!'' ''Ziet toe, het is
de era van crisis, verwarring en onverwachtse gebeurtenissen!''
''Ook zeggen de Schriften dat er in de laatste dagen mensen zouden zijn die Zijn tweede komst zouden bespotten. . . Dit op zichzelf,
zou een teken voor de gelovige zijn! – Ook heeft het veranderingen in onze weerpatroon voorzegt, welk een duidelijk teken zou zijn dat
onze generatie aan het eindigen is! – De best opgeleide wetenschappers die we hebben kunnen er niet achter komen wat er in de
weercycli gebeurt! – Zij zijn verbijsterd, maar weten dat de toekomst voor deze planeet er niet zo briljant uitziet! Van de ene tot de
andere maand lijkt het er op dat er een vreemd verschijnsel plaatsvindt! – In het nieuws worden er vrijwel dagelijks nieuwe
mysterieuze tekenen van de hemelen vermeldt, en dat in allerlei soorten en wijzen!'' – ''Jezus zei, dat het gedurende de tijd van
aardbevingen en pestilenties zou plaatsvinden! – Hij zei dat wanneer u Israël (Zion) opgebouwd ziet worden, aan iedere zijde
door legers omsingeld, en alzo de manier waarop de regeringen bezig zijn, dat de Heer met een geroep met de stem van een
aartsengel zal verschijnen: en de uitverkorenen zullen zijn verdwenen!''
''JEZUS ZEI, DAT ER HEMELSE TEKENEN ZULLEN VERSCHIJNEN VOORDAT HIJ TERUGKEERT. DE KRACHTEN DIE DE AARDE OP
HAAR PLAATS HOUDEN ZULLEN DOOR DE KRACHT VAN DE ALMACHTIGE ONTZETTEND OPGESCHUD WORDEN. WAT ZELFS ONDER
DE PLANETEN IN ONZE MELKWEG GEVOELD ZAL WORDEN! HET ZAL PLAATSVINDEN. WAAKT EN BIDT, EN WEEST ALZO GEREED!''
Sommige hebben ons ''SPECIAAL SCHRIJVEN'' niet gekregen, dus herdrukken we het hier tot uw voordeel! – ''De klok tikt – Israël is
Gods profetisch uurwerk! En er is gezegd dat Jeruzalem de minuutwijzer is. De Schriften overtuigen dat de tijd voor de heidenen aan
het opraken is!'' – Luk. 21:24 is vervuld! – De Joden wonnen de oude stad Jeruzalem terug. (1967) – Het is een teken dat de tijd kort
is! – Terwijl de Heidenen tot volheid gekomen zijn, is ook de beker van ongerechtigheid bereikt!'' Dan. 8:23, ''Wanneer de overtreders
tot volheid gekomen zijn, zal er een koning opstaan (de anti-Christ) met een wreed aangezicht, die duistere uitspraken verstaat!''
''Hier volgt een opmerkelijk en fascinerend onderwerp waar mensen werkelijk in geïnteresseerd zijn. . . Hoe zit het met de Joodse
Tempel? – De grote synagoge is alreeds gebouwd, maar het is niet vlakbij Salomo's plaats! De echte zou spoedig kunnen verschijnen!
Ongeacht hoe u het ook bekijkt, hier volgt de manier waarop de uitkomst zal zijn, en hier is wijsheid voor de uitverkorenen! . . . Zij
zouden mogelijk wel het begin van de nieuwe Tempel kunnen zien. En lees zeer nauwkeurig, maar zij zullen hier niet zijn wanneer de
anti-Christ er plotseling in zal zitten en beweren zal dat hij God is! . . . Omdat hij het in het eerste gedeelte van de 7 jaren van
vredesovereenkomst met Israël niet binnen gaat! De Joden gaan verder met hun Oudtestamentische offerdiensten. Maar in het midden
van de week (7 jaren) heeft hij plotseling de macht om het compleet over te nemen. (II Thess. 2:4 – Dan. 9:27) – Dit is waarschijnlijk
de reden waarom mensen niet beseffen dat het de anti-Christ is die de overeenkomst met Israël maakt, omdat hij hun
offerdienst niet omver zal werpen, totdat hij dat 3 1/2 jaar later als het beest zal doen! En mocht het toch de reeds gebouwde
synagoge zijn dan geldt hetzelfde principe nog steeds!'' Openb. 11:1-2, ''openbaart een Tempel, dat als het niet op Salomo's Tempel
grondgebied is, er wel heel dichtbij zal zijn!''
''Overeenkomstig de profetische Geschriften, de Piramide lijn inches, de hemelse tekenen van boven, plus de Geschriften openbaren
zij allen dat dit het uur is. En de 7 Donders waren Gods volk op voorhand voor de opname aan het verenigen (verzamelen)! –
We betreden de laatste profetische hoofdstukken van de Bijbel en van ons gemeente tijdperk geschiedenis!''
In Zijn Overvloedige Liefde,
Neal Frisby
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