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DE TEKENEN VAN PROFETIE – DE MIDDERNACHT ROEP
''Wereldwijd zijn de uitverkorenen benieuwd en geloven stellig dat de Heer in onze generatie komt! En deze is zijn laatste paar uren aan het
volvoeren. Ja, dit is werkelijk Gods generatie tot Zijn volk. Ik geloof dat Hij tot hen in Zijn glorie zal verschijnen. En we zullen wereldwijd daar
waar mensen echt geloven een geestelijk fenomeen zien. Alzo zullen de tekenen van profetie, een lange tijd voordat deze generatie
eindigt, ongelofelijk tot Zijn mensen zijn. In feite zullen de gebeurtenissen betreffende de wederkomst van de Heer en de opkomst
van het beest systeem in de aankomende paar jaren duizelingwekkend zijn!''
''In Europa leggen zij alreeds een basis met betrekking tot hun nieuw tijdperk. En ze zijn naar een sterke leider op zoek om hun tot een
nieuwe utopie van voorspoed en vrede te leiden! En ze zullen er een vinden, maar hij zal de verkeerde man zijn die hen zal leiden tot hetgeen ze
in eerste instantie wilden, en vervolgens tot in verwoesting! – Heimelijk werken de functionarissen en zekere mensen ijverig met de Joden om
in hun plannen te passen want zij zijn de sleutel betreffende vrede of oorlog. De Joden zullen uiteindelijk instemmen, maar zij zullen bedrogen
worden. Ze zullen hun verschrikkelijke vergissing zien! Ik geloof dat de sinistere figuur alreeds werkzaam is en zijn plannen voor wereld
vrede en voorspoed aan het voorbereiden is, en hij zal binnen een korte cyclus van tijd onthuld worden!''
''Elke natie zal binnenkort door een dramatische verandering heen gaan; ongelofelijke dingen met betrekking tot ontdekkingen en
uitvindingen zullen de mensen tot in een nieuw tijdperk slingeren! Door de Geest van de Heer heb ik sommige van de komende dingen gezien,
en ik geloof werkelijk niet dat de uitverkorenen hier zouden willen blijven en in sommige van de dingen betrokken willen worden die gebruikt
zullen gaan worden om deze generatie te misleiden, plus hun compleet te controleren. Makende dat ze in een type wereld zullen geloven die
eigenlijk niet bestaat! Fantasie zal absoluut de werkelijkheid vervangen. De nachtmerrie waarover de Schriften hebben geprofeteerd is niet ver
weg meer. We zouden alreeds ingepakt en gereed moeten zijn om te vertrekken.'' Prijs de Heer. Herinner u dat het niet lang na Elia's grote
overwinning en teleurstelling met ontmoediging was, dat hij daarna opnieuw zegevierde wanneer de Heer hem wegnam! We mogen
misschien zakken vol van ontmoediging voor de uitverkorenen zien, maar er zijn ook grote overwinningen bij betrokken! Het herstel
is hier en we zullen spoedig weggenomen worden!
''Zoals de de Schriften zeiden dat de beste schuilplaats in de Heer Jezus is; Hij houdt van u, Hij zal u bewaren! Zonder twijfel verwachten de
uitverkorenen Jezus op deze gehele planeet, maar op het zelfde moment hebben de lauwwarmen en het wereld systeem het ergens ver in hun
achterhoofd geplaatst; de meeste nemen de profetische waarschuwingen van de Schriften aan als vanzelfsprekend. En de afval van de ware God
en Zijn Woord is nu snel aan het plaatsvinden!'' – Sommige denken dat Jezus alleen maar een groot persoon is, de Zoon van God, maar de Kerk
systemen zullen er achter komen dat Hij de Oneindige is; en iedereen zal voor Hem staan en elke knie zal buigen en elke tong zal belijden! Zijn
goddelijke positie houdt in dat Hij de Alfa en de Omega is, niemand er voor of er na! – Hij is de Ene waar we het mee moeten doen! –
''Verlossing, Genezing en Wonderen zullen alleen maar door Zijn Naam plaatsvinden! Dus als de gehele wereld met verwondering achter het
beest met zijn toverij en hekserij, en zijn glamoureuze pracht en praal aan gaat; rennen de uitverkorenen naar Jezus toe (Math. 25:6) als de
'middernacht roep' klinkt; ga uit om Hem te ontmoeten. Prijs de Heere Jezus, Hij houdt van ons en wij houden ook van Hem. De
Schriften zeggen, dat Hij terug zal keren tot degenen die Zijn verschijning liefhebben!''
''En geloof me, de uitverkoren gemeente zal het niet lang meer hoeven te verdragen. Hij staat 'aan de deur' en is gereed om de hemelen op te
doen lichten! – In een flits, in een ogenblik, in een oogwenk zullen we weg zijn! Ik zal alle dingen voor Mijn uitverkorenen herstellen, zegt de
Heer!'' (Joel 2:23-25) ''Spoedig zal Jezus de uitverkorenen in Zijn volheid in een wolk van glorie overvallen. We kennen allemaal dit
Schriftgedeelte, 'In een uur dat gij het niet verwacht. En weest ook gij bereid, want het zal als een valstrik over de hele wereld komen. Houdt uw
ogen met betrekking tot de gebeurtenissen open en waakt en bidt! – Al hetgeen er nu plaatsvindt wordt voor de mensen verborgen
gehouden, en dat zal in de korte aankomende tijd zelfs toenemen! En wanneer de mensen uit hun slaap zullen ontwaken, zal het te
laat zijn om nog iets tegen de valstrik waar ze zijn ingevallen te doen. – Bid dagelijks dat God u zal bewaren en leiden.
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