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Bij de dood van Christus gebeurde er iets opmerkelijks. Hij
riep met een luide stem en gaf de geest. Toen volgden andere
opmerkelijke  dingen  de  kreet,  met  luide  stem:  “het
voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden
in tweeën, de aarde beefde, de rotsen scheurden, de graven
werden geopend, vele lichamen van de heiligen die sliepen,
verrezen.  Na  de  opstanding  van  Christus  gingen  de
gebeurtenissen  door:  “De  heiligen  wier  graven  werden
geopend, kwamen er uit, ze gingen de heilige stad binnen en
verschenen aan velen.

Het is moeilijk om het scenario voor te stellen en iemand in
de schoenen te zetten van degenen die op dat moment op de

aarde waren. Degenen die uit de dood opstonden konden van een paar dagen tot enkele duizenden jaren (voor de dood
van Christus) dood zijn geweest. Maar hier stonden ze op en kwamen ze naar buiten met hun lichamen; zodat ze
herkend konden worden door de mensen die ze in hun leven waren tegengekomen.  Als bijvoorbeeld de broeders:
“Branham, Frisby, Osborn, Yage, Idowu” en de zusters; “Ifeoma, Frisby en vele anderen” zouden verschijnen, zullen
we ze herkennen want ze zullen hun lichaam behouden, alleen zijn ze nu veranderd in hun eeuwige vorm, die dan
volledig zal worden gemanifesteerd bij  de laatste bazuin (1 Korintiërs 15:52).  Misschien komen deze heiligen dan
rechtstreeks uit het paradijs waar ze nu rusten. Ze zullen zeker niet hoeven te concurreren met degenen die op de aarde
leven. De doden in Christus zullen in ieder geval eerst opstaan.

Deze heiligen die uit de dood opstaan, zullen zich niet bezighouden met de aardse politieke aangelegenheden en de
juistheid of onjuistheid ervan. Deze verrezen heiligen weten dat de tijd kort is en zullen met de mensen over belangrijke
dingen praten; misschien over 'hoe' ze uit de dood mochten opstaan om te getuigen en de opname ook mee te mogen
maken.  Ze hebben misschien over het volgende gesproken: “Wie is deze Christus nu echt? Wat gebeurde er toen
Christus naar de hel ging en de sleutel van de hel en dood nam? Mogelijk hebben ze het ook gehad over de scheiding
tussen de hel en het paradijs, voordat het paradijs naar boven werd verplaatst. Ze konden getuigen over andere broeders
in het paradijs, en hoe het daar is. Ze beantwoorden wellicht veel vragen waar mensen tegenwoordig mee zitten.

Deze heiligen hadden geen rekeningen te betalen, ze hadden geen ziekten. Ze wisten dat ze vreemden waren op deze
aarde,  en dat  er beslist  een betere plek is  in de hemel.  Deze heiligen hadden geen zwakheden van de natuurlijke
gedachten, geen kinderen, echtgenoten of echtgenotes. Alle aandacht ging uit naar Jezus Christus. Wat nog belangrijker
is, we zullen ze bij de laatste bazuin zelf ontmoeten. 

Toen  ze  opstonden  uit  de  graven  had  geen  van  hen  aardse  bezittingen,  begeerden  van  niemand  niets,  geen
bankrekeningen,  zilver  of  goud.  Jezus  had  ze  doorgelicht  en  gescreend.  Ze  waren  door  het  woord  van  God
doorgelicht. Ze werden aanvaardbaar bevonden voor de Heer om uit de dood op te staan.

 Dit doet denken aan de dagen van Noach, toen ze een ritje zouden maken in Gods wagen 'de ark van Noach'. De
doorlichting was geweldig. Noach werd trouw bevonden, net als zijn vrouw, kinderen en schoondochter. Veel mensen
kwamen niet eens in aanmerking. Zelfs de dieren werden doorgelicht en degenen die door God werden aanvaard
gingen de ark binnen.

Nu maakt een andere ark zich klaar om op te stijgen. Het is een door lucht ondersteund vaartuig, net zoals de adelaar.
De keuring is aan de gang, iedereen op de aarde merkt dat er iets te gebeuren staat. Sommigen denken dat het een
belachelijk idee is, anderen denken dat het een fase is die wel weer zal overwaaien, sommigen denken er niet eens over
na, maar sommigen geloven dat de heiligen op het punt staan om overgevlogen te worden om de Heer in de lucht te
ontmoeten. De zwaartekracht zal voor de heiligen moeten buigen.

Onder degenen die geloven stellen sommigen het uit, anderen denken dat God zo goed is dat Hij iedereen zal opnemen.
Anderen  zijn  echter  vastbesloten  en  zoeken  ijverig  alle  vereisten  voor  deze  eeuwige  reis  uit.  Allereerst  is  het
belangrijk om te weten dat de vlucht elk moment kan plaatsvinden, geen engel, geen mens, zelfs de Zoon kent
het moment niet, maar alleen de Vader. Dit is hoe cruciaal de reis is, geen van degenen die uit het graf opstonden
toen Jezus Christus ook opstond kende de tijd er van en of ze er zelf aan zouden deelnemen. Dit is  geheimzinnig. Nu is
het onze dag en tijd en we worden nu zelf doorgelicht. 

Bent u gered en gedoopt in water en met de Heilige Geest? Verwacht u deze vlucht en zult u er getuige van zijn als de
Heer zal roepen? Leeft u volgens Zijn woord? 

Op dit moment staan velen van ons in de aankomsthal van het vliegveld. Alle vluchten gaan vanaf dezelfde vliegveld
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'de aarde' maar de mensen reizen naar verschillende bestemmingen. Vele vluchten gaan naar één bepaalde bestemming,
maar er gaat slechts één vlucht naar de andere bestemming. Veel piloten gaan naar de 'hel' als bestemming: maar de
andere bestemming heeft maar één piloot 'Jezus Christus', de enige die deze route kent. Alle reizigers maken zich klaar
voor vertrek.

Het  is  niet  eenvoudig  om  aan  boord  van  deze  vluchten  te  komen.  Het  hangt  af  van  bepaalde  logistieke  en
beveiligingsvereisten. Deze omvatten zoal: “staat uw naam op de vluchtlijst, bent u gered en had Jezus Christus al uw
zonden al weggewassen? Wat heeft u allemaal bij zich? Het gaat om de hoeveelheid bagage die u mee hebt genomen.
Wanneer we op de aarde zijn, gaat onze aandacht veelal uit naar de natuurlijke dingen. We denken dan aan auto's,
huizen, diploma's, geld, zilver en goud, maar deze dingen mogen niet met de vlucht mee.

Mensen nemen vaak veel kleding en persoonlijke spullen mee wanneer ze op een vlucht gaan. Velen van ons vergeten
vaak dat deze vlucht plotseling is en dat we altijd klaar moeten staan in de aankomsthal van het vliegveld. Bij de
aankomsthal van het vliegveld checken mensen in, waar hun namen en reisdocumenten worden gecontroleerd. Wat
velen te horen zullen krijgen is  “het spijt  me voor u”,  want  bij  deze aankomsthal  wordt  geen bagage ingecheckt,
ongeacht  naar  welke  bestemming  u  reist.  Met  deze  vluchten  kunt  u  alleen  een  handbagage  meenemen.  Geen
handbagage met kleding of persoonlijke spullen, want bij het beveiligingsscanpunt wordt u ontdaan van alle natuurlijke
en wereldse spullen. Zelfs uw kleding wordt op deze vlucht niet toegelaten.

De belangrijkste bagage die is toegestaan en iedereen kan meenemen bevat persoonlijke dingen die op deze vlucht wel
zijn toegestaan.  Deze omvatten alles wat  u in Galaten 5:22-23 vindt: "Maar de 'vrucht van de Geest' is  liefde,
vreugde,  vrede,  lankmoedigheid,  goedertierenheid,  goedheid,  geloof,  zachtmoedigheid,  matigheid: daartegen is
geen wet. Dit zijn de enige dingen 'kenmerken' die u met deze eeuwige vlucht kunt meenemen. Zoals u kunt zien
kunt u alleen dingen vervoeren die eeuwig zijn. U moet gereed zijn en uw bagage voor deze reis controleren.

De andere vluchten vervoeren mensen met de volgende soort bagage uit Galaten 5:19-21, “De 'werken des vleses' nu
zijn  openbaar;  welke  zijn  overspel,  hoererij,  onreinigheid,  ontuchtigheid,  afgoderij,  venijngeving,
vijandschappen,  twisten,  afgunstigheden,  toorn,  gekijf,  tweedracht,  ketterijen,  Nijd,  moord,  dronkenschappen,
brasserijen, en dergelijke.” Degenen zulke dingen doen, zullen niet meegaan met de vlucht waarvan Jezus Christus de
piloot is en zullen het koninkrijk van God dus ook niet beërven.

De vraag is nu wat voor dingen u in uw bagage hebt voor deze plotselinge vlucht bij de laatste bazuin?  Bitterheid,
boosheid,  onvergevingsgezindheid en dergelijke kunnen u ervan weerhouden om met deze vlucht mee te gaan. Geen
enkel materieel ding die u bezit mag mee op deze vlucht. De vruchten van de Geest geven u de kenmerken voor deze
vlucht waarvan Jezus Christus de piloot is en de engelen er de bemanning van zijn. Maar degenen met de werken van
het vlees gaan met de andere vluchten mee, met andere piloten en ze zullen allemaal in de hel aankomen (Lukas 16:23).

Gods engelen regelen de dingen in de aankomsthal 'het beveiligingspunt' voor het scannen van de paspoorten en visa,
voordat  ze aan boord gaan.  Niets  dat  tegengesteld is  aan de Heilige Geest  kan aan deze engelen ontsnappen
wanneer ze  aan boord gaan van de  vleugels  van de adelaar.  Wat  een  vlucht  zal  dit  zijn  als  het  sterfelijke
onsterfelijkheid  aan zal  doen. De dood zal  worden  verslonden tot  overwinning;  1  Korintiërs  15:51-58,  "in  een
oogwenk zullen wij veranderd worden.” “Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus
Christus.  Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt  standvastig,  onbewegelijk,  altijd overvloedig zijnde in het werk des
Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.” “Want de Heere Zelf 'onze piloot' zal met een geroep,
met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn,
zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in
de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.” 1 Tessalonicenzen
4:16-17.

Belangrijke informatie voor deze vlucht is onder andere dat het paspoort voor deze vlucht 'de Heer Jezus Christus' is.
Dit  paspoort  kan  geannuleerd,  vernieuwd,  verlengd,  vervallen en  ingetrokken worden.  Als  u  zondigt  verloopt  uw
paspoort. Het wordt vernieuwd als u zich van uw zonden bekeert. Als u in zonde leeft wordt uw paspoort geannuleerd
of ingetrokken. Of u met deze vlucht meegaat hangt af van de geldigheid van uw paspoort.

Uw visum is Johannes 14:1-7; “In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen.” “Ik ga een plaats voor u bereiden.” “Ik
zal terugkomen en zal u tot Mij nemen, opdat gij  ook zijn moogt,  waar Ik ben (in de hemel).” U moet het juiste
paspoort hebben om dit visum te verkrijgen.

Om met deze vlucht mee te gaan moet u de juiste bagage 'Galaten 5:22-26' hebben.  Als u een hekel heeft aan deze
vlucht, laat uw bagage dan 'Galaten 5:19-21' bevatten zodat u de vlucht naar de poel van vuur zult nemen. De keus is
aan u, handel snel, want de vlucht kan nu elk moment plaatsvinden. Het zal als een dief in de nacht zijn.
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