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DE GEEST VAN PROFETIE
''Laat ons terugzien op sommige belangrijke profetie en internationale gebeurtenissen! Wederom hebben we een ''twist van gebeurtenissen''
gezien met betrekking tot Rusland, Oost Europa en de VS! Hetgeen u in de Sovjet Unie en Oost Europa hebt zien plaatsvinden is zelfs tientallen
jaren geleden in de Geschriften voorzegd met later up to date informatie! – Nu staan deze gebeurtenissen overal in de krantenkoppen! De
gebeurtenissen vinden zo snel na elkaar plaats dat het Nieuws al de vervulde profetieën nauwelijks kan bijhouden!'' – ''Jezus is de naties en in
het bijzonder de Christenen door de geest van profetie aan het vertellen dat ze wakker moeten worden! – Ik kom binnenkort terug!''
''De wereld is letterlijk springlevend met belangrijke gebeurtenissen. Meer dan 2,500 jaren geleden doorboorde de profeet Daniel de tijd
sluier en voorspelde het drama wat we vandaag de dag zien! We zijn getuige van de langverwachte profetie en het vindt rechtstreeks in het
openbaar plaats zodat iedereen het kan zien!'' – ''Rusland en Oost Europa hebben nu de klei tot het ijzer gevormd! – De Schriften voorspelden
de timing, de economie, voedsel tekorten en hongersnood condities die de opstanden tevoorschijn brachten! – Het vierde koninkrijk dat ook als
het 7de en 8ste hoofd bekend staat, zal een mix zijn! (Dan. 2:40-44) – vers. 42, ''En zoals de tenen der voeten ten dele ijzer en ten dele
leem waren; zo zal dat koninkrijk ten dele hard zijn, en ten dele broos! Waar wij getuige van zijn is dat de 'tenen' van ijzer en het klei
tot in hun positie bewegen!''
''Zodra de revolutionaire veranderingen tot hun einde beginnen te komen zullen al de uiteengevallen satellietstaten van Rusland, uiteindelijk
in een financiële overeenkomst met Rusland zijn (wel met enige moeite) en dit zal aan West-Europa gekoppeld worden als de wereld handel en
globale economie tevoorschijn komt.'' (Openb. hoofdstuk. 18) – ''Hieruit zal de Vaticaan, Rusland en U.S.A. overeenkomst tevoorschijn komen,
waar Israël bij betrokken is!''
''De laatste delen van de puzzel passen perfect op hun plaats!'' Openb. 13:2, ''toont het complete beeld en gereed zijnde om vernietigd te
worden! – De voeten van de beer is RUSLAND en zijn voormalige satelliet staten. De rest van het lichaam is Azië, Oost en West Europa! De U.S.A.
is in het tweede beest te vinden!'' (Openb. 13:11-13) etc.
''We zullen een wereldwijde economie tot stand zien komen! – Het Religieus en Commerciële Babylon zal het beest in de wereldhandel
berijden! – Gebeurtenissen zullen momentum nemen. Onverwachte en verrassende gebeurtenissen zijn nog steeds voor de boeg! Hetgeen de
Schriften voorspelden zullen we voor onze ogen zien ontwikkelen!'' – Een opmerking: ''Dit is echt een tijd van hemelse tekenen geweest! En ze
bevestigden precies zoals Jezus dat gezegd had het tevoorschijn komende woord van profetie! – Alsof Hij door een tijdsdimensie heen keek zei
Jezus in Luk. 21:25, er zullen tekenen in de zon, maan en sterren zijn, etc. Toen zei Hij, de volkeren in moeilijkheden en verbijstering! Hieraan
toegevoegd zei Hij, met de zee en watergolven die een groot geluid zullen geven. Zoals Jezus zelf zei, dat dit een waarschuwing van Zijn
spoedige terugkeer is! Ook staan we aan het hoofd van potente cyclus veranderingen en gebeurtenissen.
''Wat betreft de profetie aan de top van ons speciaal schrijven, kan men zich afvragen waar het nadat het plaatje compleet is op afstevent?
Het leidt naar Ezech. Hfdst. 38 – daarna beweegt het naar Openb. 16:9-12, daarna komt Openb. 18:8-10 in beeld en is commercieel
Babylon door middel van energie en atoomwapens vernietigd! – Dus is het mijn mening en vaste overtuiging dat de uitverkorenen de
terugkeer van Jezus binnenkort zullen zien! En daarna zou de Grote Verdrukking en Armageddon moeten verschijnen en dan de Grote Dag des
Heeren! – Als reden, omdat Jezus betreffende de Vijgenboom (Israël) zei, dat alles in deze generatie vervuld zou worden!'' (Math. 24:32-34) –
''Ten gevolge van de Vijgenboom (Israël profetie).'' – ''Wees wakker, Jezus komt spoedig!''
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