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DE LAATSTE HOOFDSTUKKEN VAN PROFETIE
We leven in het moment van de waarheid van de latere tijden! De laatste hoofdstukken van profetie zijn zich aan het afsluiten, leidende tot
verschillende types van internationale crises.
We zien dat Oost en West Europa zich terwijl de wereldhandel stijgt aan het verenigen zijn! – ''De VS werken heimelijk allerlei plannen
uit voor het Vaticaan, Israël en andere naties om een wereld van eenheid tot stand te brengen!'' Maar hier uit zal het herstel van het
Herleefde Romeinse Rijk tot stand komen! Het is verbazingwekkend dat wij in het uur leven waarin we getuige zijn van de tot stand koming
van de laatste taferelen van de wereld geschiedenis! De Schriften openbaren een duivelse verwoester; een Romeinse Prins zal het hoofd van dit
Herleefde Romeinse Rijk zijn. (Openb. hfdstn. 13, 17 en 18)
De Schriften voorzeiden dat de anti-Christ de controle zou hebben over het goud, de energie en vele zeldzame grondstoffen. Hij wil het
verbond voor zijn zetel in het centrum van de aarde met Israël, en een overeenkomst met de Arabische naties om de controle over de olie te
krijgen. Ook de controle over de Joodse mineralen in de Dode Zee. Deze zijn op zichzelf al biljoenen dollars waard. Met de controle over het
Vaticaan zal hij de macht over de schatten van de aarde hebben; tot zijn beschikking! De opkomst van deze valse prins zal een overeenkomst
met zich meebrengen en hij zal in het begin een vriend van Israël worden en vrede en bescherming brengen! Maar te midden hiervan zal hij tot
een dodelijke vijand uitgroeien. Een opmerking: Er is een interessant artikel naar mij toegezonden dat een heel goed standpunt lijkt uit te
brengen. Citaat: ''En hij zal velen het verbond versterken een week . . . (Dan. 9:27). Dat betekent een week van jaren. Zo zal hij een
zevenjarige alliantie met de natie Israël maken. Waarom moet hij deze alliantie maken? We zien in deze dagen de zware problemen van het
Midden Oosten. De bron van de wereldse olie is de sleutel tot de energievoorziening en ook tot de economieën van de naties van de wereld.
Europa ziet nu dat het een militaire aanwezigheid in het Midden Oosten moet hebben. Ze moeten hun olie levensader beschermen, want bijna
100 procent van de olie dat Europa van energie voorziet komt uit het Midden Oosten. Daarom moeten ze denken in termen van het hebben van
een solide betrouwbare militaire aanwezigheid in het Midden Oosten.
Waar kunnen ze een landingsplaats vinden om die militaire aanwezigheid te plaatsen? Het moet over zee gedaan worden. De beste
landingsplaats (in feite, de enige praktische) is het stabiele land in het midden Oosten – de natie Israël. Dus maken Europa en Israël een
militaire alliantie. Van deze persoon die de leider van Europa en de wereld is zou verwacht kunnen worden geld in de natie Israël te investeren
en om hen zelfs te helpen om een nieuwe tempel te bouwen (als zij niet alreeds een tempel hebben.)
In het begin is de anti-Christ in overeenstemming met dit hele programma, maar nu begint hij te ontdekken dat terwijl de macht makkelijk
te grijpen is, het moeilijk te behouden is. Dus moet hij zich in de ogen van de mensen waarmaken. Hij beweegt stap voor stap in die richting
totdat hij uiteindelijk zichzelf tot God verklaart. Dit is voor de Israëliërs de gruwel der verwoesting. Hij verloochent zijn alliantie met Israël. ''. . .
En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester
zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.'' (Dan. 9:27) Hij verbreekt zijn
verbond in het midden van de week, en zal het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Wat wordt dat een angstige tijd voor de natie Israël.
Volgens de profetie zal hij nu eerst vrede en welvaart brengen. (Dan. 8:25) – ''Maar dan wordt hij een gemene en meedogenloze en sinistere
dwaas zoals de wereld niet eerder gezien heeft.'' (Dan. 11:36-40) – Deze zogenaamde kwade genius is nu op de aarde. De rijke mensen zullen
hem ook steunen!'' Op de gestelde tijd zal hij plotseling ten tonele verschijnen, maar door het publiek onopgemerkt hoe duivels deze figuur wel
niet zal zijn!'' – Illusie, bedrog en misleiding zal de aarde als een mist bedekken! ''De mens heeft voor zichzelf alreeds een fantasie wereld
gemaakt in plaats van de realiteit!'' En ze zullen hem gemakkelijk accepteren, omdat de aarde van de ene naar de ander crises geschud wordt!
(Lees de vroegere Rollen.)
Maar aan het einde van de 7 jaren zal het niet meer naar zijn wens gaan. Gog komt voor de rijkdom van de wereld en het Midden Oosten
tegen hem in opstand. (Ezech. hfdst. 38) – Ook komen China en de Aziatische hordes gelijk sprinkhanen naar beneden op het Heilige Land af.
Armageddon barst op de wereld los. – ''We leven in de meest vitale en belangrijke tijd van de wereld geschiedenis! De uitverkorenen
verzamelen zich voor het laatste herstel, terwijl ze van de laatste wereld scènes iets wat getuige zijn!'' – Bijvoorbeeld – Een 2,500 jaar
oude profetie vindt plaats! – Rome – Het Vaticaan onderhandeld voor de eerste keer in de geschiedenis met Israël! (Dan. 9:27) – De Schriften
voorspelden het. De Ark, de deur tot redding is zich langzaam aan het sluiten! In feite, toont Openb. 3:20 de deur gesloten en Hem kloppende
voor een paar zielen meer om Hem in hun hart binnen te laten!
Ons tijdperk komt snel tot een climax. ''De samenleving en politiek bereiken een cruciaal punt. Religieuze systemen zijn op een
cruciaal punt en ook een conjunctie! – De dwaze maagden en de lauwwarme Christenen zijn ook op een cruciaal punt! De gehele
wereld is in een bepaalde conjunctie!'' – Onverwachtse en nieuwe dingen zijn komende. ''De hemelse uitspansel, de Bijbel en de
Schriften verklaren het! – En de Heilige Geest gebiedt dat het niet ten goede voor de mensheid zal zijn! Terwijl de valse kerken voor
een super leider aan het bidden zijn, bidden de uitverkorenen voor de terugkeer van onze Heer Jezus! En hij zal hen binnenkort
antwoorden!''
Overeenkomstig de hemelse tekenen in de hemelen, zullen er wanneer de zon en de maan en verscheidene grote lichamen elkaar
ontmoeten, meer krachtige bevingen en een groot schudden zijn! Ook zal de natuur tekeer gaan! – ''De elementen, wind, vuur en water
zullen Zijn macht verkondigen, als een waarschuwing van de levende God dat de tijd kort is!'' ''Terwijl al deze wereldwijde handelingen
plaatsvinden, zullen Zijn glorie en lichten rondom de uitverkorenen zijn!'' ''Hij zal hen wijsheid, kennis en inzicht openbaren!'' Het opname
geloof is aan de deur! – ''Prijs de Heer!''
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