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Waar zouden de gemeenten staan als de opname vandaag zou plaatsvinden? Waar zou u staan? Er is wel een speciaal soort
van materiaal voor nodig om met de Heere omhoog te kunnen gaan in de opname. We zijn in de voorbereidingstijd. Wie is er
klaar voor? Kwalificatie betekent voorbereid zijn. Zie, de bruid maakt zichzelf gereed. De kwalificaties. De uitverkorenen
zullen de waarheid liefhebben, ondanks hun tekortkomingen. De waarheid zal de uitverkorenen transformeren. Zij die de
waarheid niet liefhebben, zullen vergaan (2 Tessalonicenzen 2:10). Er is slechts één ware leerstelling, de Heer Jezus
Christus en zijn woorden in het Nieuwe en het Oude Testament. Dat is de leer van de Heer Jezus Christus. De echte
waarheid wordt gehaat. Het werd aan het kruis genageld. Loyaliteit, de uitverkorenen zullen loyaal zijn aan wat God zegt. Net
als Abraham, Henoch en de apostelen zullen zij getrouwe getuigen zijn. Ze zullen geloven en de waarheid vertellen. De
uitverkorenen zullen zich niet schamen. Ze zullen waken en bidden. Ze zullen het woord van God niet verwerpen. Er is geen
fout in het Woord. De uitverkorenen geloven in wonderen en in de kracht van de geest. Ze geloven in een ware redding. Ze
zullen de olie van zalving bezitten om naar het woord te handelen. Het woord zal de uitverkorenen transformeren. De
uitverkorenen zullen de Heer liefhebben in hun geest, ziel, hart en lichaam. De organisaties en Pinkstermensen mogen Hem dan
wel slechts op één gebied liefhebben, maar de uitverkorenen zullen de Heer op elk gebied van geest, ziel, hart en lichaam
bereiken. Er moet eer en lof zijn. De uitverkorenen zullen niet verbitterd raken aangaande het woord van God. Bekering en
belijdenis. Daniel bekeerde zich en beleed zijn zonden toen er zelfs geen dwaling in hem werd gevonden. De engel moest
zeggen: "O Daniel, u bent zeer geliefd." Hoeveel te meer zou de gemeente vandaag de dag moeten belijden en zich
bekeren? De uitverkorenen zullen hun tekortkomingen belijden. Dit is een van de tekenen van een grote opwekking. De
uitverkorenen zullen in Jezus, als de eeuwige God geloven, in drie manifestaties van dezelfde geest. Ze zullen geloven in de
waterdoop in de naam van de Heer Jezus Christus zoals in het boek Handelingen. Nergens doopten de apostelen in de naam van
de vader, de zoon en de heilige geest. Geduld, wees geduldig voor de komst van de Heer (Jakobus 5:7). Bij elke uitstorting
dacht de gemeente al dat de Heer zou komen. Velen zullen worden geroepen, maar weinigen zullen worden uitgekozen. Het
geduld begint op te raken, maar dat is nu juist wanneer het zo nodig is, de tijd waarin de Heer grote dingen voor zijn volk zal
doen. De Heer zal alles losschudden dat niet aan hem is genageld. Samen met geduld moet ook lankmoedigheid en de vrucht
van de heilige geest aanwezig zijn. Er moet goddelijke liefde in het lichaam van Christus zijn. We hebben een tekort aan
goddelijke liefde. We zouden de last van de Heer moeten dragen aangaande de zielen in plaats van de last van de wereld.
Vergeving is het fundament van het evangelie en het fundament van de komst van de Heer. Mensen hebben er een tekort aan.
We moeten vergeven om vergeven te worden. We moeten ook medelijden tonen aan het volk van God. We hebben deze
kwalificaties nodig om hier weg te kunnen komen. De uitverkorenen zullen geloven in de vrucht en de gaven van de Heilige
Geest. Als u voldoende goed fruit eet, zult u niet verstopt raken. De gemeente is verstopt geraakt. Het krijgt niet genoeg vrucht
van de geest. Met voldoende fruit en goddelijke liefde zal de gemeente schoon zijn. Er mag geen bedrog, bitterheid of
bedriegerij in het lichaam van Christus zijn. U mag uw broeder niet bedriegen. De uitverkorenen zullen eerlijk zijn. Er zou geen
geroddel mogen zijn. Een ieder van ons zal zijn verantwoording afleggen. Praat meer over de juiste dingen in plaats van de
verkeerde dingen. Als u de feiten niet hebt, zeg dan niets. Praat over het woord van God en de komst van de Heer, niet over
uzelf. Geef de Heer de tijd en eer. Geroddel dat liegt en haat is een Nee, Nee, tegen de Heere. De uitverkorenen geloven dat
er een hemel en een paradijs is, een eeuwig thuis voor de uitverkorenen. Jezus Christus is de God van de hemel der
hemelen. Geloof ook dat er een hel is voor degenen die Jezus Christus verwerpen. De negatieve geesten zullen naar de
hel gaan. De uitverkorenen geloven dat er demonische en satanische krachten zijn. Ook geloven ze dat er engelen en
vorstendommen van God zijn. Terwijl de kracht sterk wordt om de uitverkorenen naar de hoofdsteen te brengen, zal de Satan er
alles aan doen om de uitverkorenen van God aan te vallen, maar hij is verslagen. Zoals Jannes en Jambres Mozes weerstonden,
zo zal de duivel de ware uitverkorenen aanvallen, maar de Heer zal voorbij de vierde dimensie gaan om ons weg te nemen,
onze lichamen zullen worden veranderd, en weg zijn we hier. De uitverkorenen zullen een levend geloof hebben, geen dood
geloof. Ze zullen een actief geloof hebben, geen sluimerend geloof. De Heer zei: "... Wanneer de Zoon des mensen komt, zal hij
dan geloof op de aarde vinden?" (Lukas 18:8) De uitverkorenen zullen een werkzaam geloof hebben dat door het woord van
God voortgebracht wordt. De uitverkorenen geloven in voorbestemming (Efeziërs 1:4-5). De uitverkorenen geloven dat
voorbestemming met het woord van God werkt. Ze geloven dat er door predestinatie een bruid uit de heidenen is, die de Heer
hiervandaan zal halen en dat er 144.000 Joden voorbestemd zijn om tijdens de grote verdrukking beschermd te worden. De
uitverkorenen geloven in voorzienigheid. Het getuigen, 'Gijlieden zijt mijn getuigen, spreekt de Heer' (Jesaja 43:10). Hij zal
verschijnen aan degenen die Zijn verschijning liefhebben. Verwachting is een van de kwalificaties. U zult er getuige van zijn
dat Hij heel binnenkort komt. De urgentie moet er zijn. Heiligheid en gerechtigheid moeten bij de uitverkorenen aanwezig zijn,
het soort dat vol van geloof is geboren. Er moet goddelijke liefde zijn. Er zou geen eigengerechtigheid mogen zijn. De
uitverkorenen geloven in het helpen bekostigen van de ware evangelie. Wees een goede rentmeester (Maleachi 3:8-11).
Ze zullen geloven om achter het werk van God te staan. Vreugde en opgewektheid (in het geven) zijn kwalificaties.
Profetie, de uitverkorenen zullen geloven in profetie ten aanzien van begeleiding, openbaring, kracht en profetische timing. De
bijbel staat vol met profetieën, van Genesis tot Openbaring. “Het getuigenis van Jezus is de geest van profetie” (Openbaring
19:10). De uitverkorenen zullen in de opname geloven en erover praten. Ook zullen ze praten over de grote verdrukking,
de antichrist en het merkteken van het beest. Ze zullen deze zaken niet onder het tapijt schuiven. De uitverkorenen
kunnen het hele woord van God aannemen. Weest ook gij bereid. Sommigen maakten zich als eerste gereed, de middernacht
roepers. De uitverkorenen zullen in de vierde dimensie wandelen voordat ze zullen vertrekken. De doden in Christus zullen
opstaan en onder ons wandelen. We zullen tezamen worden opgenomen. De gemeente is nog niet helemaal gereed, maar ze
komt samen en zal klaar zijn door middel van vervolging. Vervolging en wereldwijde crises zullen de uitverkorenen vertellen
om in vorm te geraken. Ook zal de natuur een grote prediker zijn. In een uur dat u niet verwacht. Ga erop uit om Hem te
ontmoeten. Er zullen onvoorstelbare wonderen plaatsvinden. Hij zal een snel werk onder zijn volk doen. De uitverkorenen
zullen meer van het woord houden dan ooit tevoren. Het zal leven voor hen betekenen. Ik zal weer terugkomen, zegt de Heer.
Niets kan het tegenhouden. Moge de geest van God u bewaren en u de kracht geven om van hier weg te geraken. Amen.
BEMOEDIG ELKAAR MET DEZE WOORDEN.

