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HET EVANGELIE VISIOEN – HAB. 2:2-3
"We leven in een zeer dramatisch en verbazingwekkend tijdperk dat gelijk aan dit schriftgedeelte zou kunnen zijn: Hab.
2:2-3, "Toen antwoordde mij de HEERE, en zeide: Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op tafelen, opdat die het
leest moge rennen. Want het visioen zal nog tot een bestemden tijd zijn, dan zal het op het einde spreken, en niet
liegen; zo het vertoeft, wacht er op, want het zal gewisselijk komen, het zal niet achterblijven." – De uitverkorenen
zullen het evangelie visioen begrijpen en zouden nu snel moeten gaan rennen en werken wat betreft het vertellen over
redding, bevrijding en de terugkeer van de Heer! (De middernachtroep is er nu. Matt. 25:6) We kunnen nu de tekenen
aan de hemel, onder de aarde, de naties in barensnood en beroering zien. De beweging bij de koningen van het oosten.
– De plotselinge nieuwe uitbarsting en toename van wetenschap en technologie! De extreme slechtheid, immorele
omstandigheden en afvalligheid! – De beweging van overheden en op het gebied van elektronica. Het geweld en de
handelingen van de maatschappij en enz.
"Volgens de schriften sprak Jezus over vele profetieën die in onze tijd zouden plaatsvinden! Hij openbaarde ons dingen die
zouden komen! De meeste gebeurtenissen met betrekking tot het gemeentetijdperk zijn reeds vervuld; slechts een paar zijn
er nog over!" – En Jezus zei: "Deze generatie zal niet voorbijgaan totdat dit alles vervuld is." – "En ik geloof absoluut dat
Hij in onze generatie komt! En Hij zal ons leiden in toekomstige gebeurtenissen, en in de gebeurtenissen uit de Bijbel die nog
vervuld moeten worden! Hij komt eraan, u kunt erop rekenen!" – Lukas 21:33: "De hemel en de aarde zullen
voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan!" – "We leven in een opwindend en geweldig tijdperk! De
Bijbelse dagen zijn hier weer! We leven in een tijd dat alle dingen mogelijk zijn voor de gelovige! Het is het tijdperk voor de
voorbereiding van de opname! Het uur van vreugde en heldendaden!"
In de schrift gebruikt de Heer vaak de natuur om zijn goddelijke wijsheid te openbaren. Jer. 8:7, "Zelfs een ooievaar aan
den hemel weet zijn gezette tijden, en een tortelduif, en kraan, en zwaluw, nemen den tijd hunner aankomst waar;
maar Mijn volk weet het recht des HEEREN niet!" – "Merk hier op dat er Mijn volk wordt gezegd! – Het betekent dat
sommige mensen van God niet beseffen hoe dichtbij de komst van Christus is en hoe snel Gods oordeel zal volgen en op de
wereld zal vallen!" – "Door de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, de misdaad en immorele crises, de beweging van het
communisme, Rusland en China, een wereldwijde afvalligheid, deze openbaren ons allemaal dat het tijdperk aan het
eindigen is! – Hij geeft tekenen in de natuur, weerpatronen, aardbevingen, de steeds verder oplopende inflatie,
overstromingen, hongersnood en enz. Al deze dingen zijn waarschuwingen voor mensen om zich te bekeren en de Heere te
ontvangen, want de tijd dringt!" – De schrift zegt: ,,Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal
de Zoon des mensen komen!" – "Het betekent om gereed te zijn in het Woord, de zalving, in geloof, gelovend in het
wonderbaarlijke! Zijn volk zal niet alleen bidden, maar ook waken terwijl profetie en tekenen zich rondom hen
ontvouwen! – Er komen enorme invloeden over de beschaving en dit is de tijd om ons voor te bereiden!" – "Jezus zal
Zijn volk in deze gevaarlijke tijden vreugdeolie en het gewaad van lof en troost geven!"
"Uw steun en gebeden hebben geholpen om vele mensen te genezen en te verlossen, door hen redding en de openbaring
van de schrift te brengen! Mensen hebben zich verheugd in de kracht van God en het nieuwe leven dat Hij hun gegeven
heeft!" – "De schrift zegt, Hij die zielen redt, is wijs! En de Heer zal uw deel niet over het hoofd zien na redding te hebben
gebracht aan tientallen zielen!" Dan. 12:3-4:" En die wijs zijn, zullen schijnen als de glans des uitspansels, en die er
velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk!" Dit betekent dat degenen die in dit evangelie
meehelpen zullen gloeien, pulseren en stralen als een in de verte zichtbare ster! Ze zullen gloeien met de glorie van
de eeuwige geest in zich! Wat een stralende toekomst voor degenen die bidden, geven en werken in de oogst! –
"Groot is onze Heer, want Hij is oneindig." – "Wat een geweldige tijd waarin we leven. De Bijbel zegt dat de koningen en
profeten graag in onze tijd hadden willen zijn, de tijd van de uitstorting en de uiteindelijke oogst!" We leven absoluut in de
laatste gebeurtenissen van dit tijdperk. De profetische tekenen waarschuwen ons dat we ons moeten haasten en snel moeten
werken; want alleen wat voor Christus is gedaan, zal blijven bestaan! In Lukas 10:2 zei Jezus: "De oogst is wel groot,
maar de arbeiders zijn weinige." Maar door gebed zou Hij veel werkers uitzenden! Overeenkomstig het Woord is de tijd
waar we nu ingaan exact dit schriftgedeelte, Markus 4:29, waarin het openbaart: "En als de vrucht zich voordoet,
terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is!"
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