
DE VITALE GENERATIE - We leven in de meest gevaarlijke en bij-
zondere tijden van de geschiedenis der wereld. Deze generatie heeft 
nog nooit eerder zulke een vitale profetie gezien, hetwelk openbaart 
dat we op een keerpunt zijn in de richting van de komst van Christus 
en de grote verdrukking. Elk facet van deze planeet is zoals voorspeld 
aan het veranderen. Het was als een vloed van gebeurtenissen, zoals de 
profeten zeiden, eindigende het tijdperk. We zullen meer van hetzelfde 
hebben, maar dan erger. Wetenschappers zijn verbijsterd door al de 
vreemde fenomenen met betrekking tot hetgeen onder de aarde, op de 
aarde en in de hemelen. Zoals Daniël zei, de wetenschap zal toenemen 
en wij zijn in het tijdperk van superintelligentie. Hetgeen later vrede 
zal lijken te brengen, maar bijna vernietiging zal brengen. God is Zijn 
echte Uitverkorenen op dit moment aan het verenigen. Niet alleen zal 
het onverwachte temidden van Zijn kinderen zijn, maar de wereld zal 
in een subtiele strik overrompeld worden waarin het lam in een draak 
zal veranderen. 

We zien revolutionaire gebeurtenissen betreffende de samenleving en 
de vier elementen. U zou kunnen zeggen dat de wereld nog niets heeft 
gezien en dat het slecht voorbereid zal zijn op hetgeen komen gaat. 
Maar de vreugde van de Heere zal met Zijn echte gelovigen zijn! Zij 
zullen de imitatie niet volgen die ten tijde van dit uur opkomt, maar bij 
het Woord en de ware Geest blijven! De middernachtroep is hier en 
de donders zijn aan het rollen! De wereld zal in verwarring zijn, maar 
de uitverkorenen zullen vernieuwde kennis, kracht, geloof en een uit-
storting van Zijn Geest ontvangen. We zullen in een regenboog gehuld 
worden en vertrekken. 
De economische aspecten kwamen net zoals voorspeld uit, en de weer-
spatronen plus hoe de samenleving zich zou gedragen. Het geweld is 
ongelofelijk - oorlogen en geruchten van oorlogen. En opnieuw zal het 
terrorisme stijgen. En zelfs op dit moment betrokken te zijn geweest in 
een aantal tragedies die ze niet in staat zijn te lokaliseren. Zij zeggen 
dat de weerpatronen alle type records die u zich maar kunt voorstellen 
op verassende manieren gebroken hebben. En de immoraliteit heeft 
alle records gebroken. Wat ze gedaan hebben is nauwelijks voor te stel-
len of te beschrijven. 
Ze hebben bizarre en fascinerende gloeiende lichten in de hemelen ge-
zien.  - Ook een teken van Zijn komst. Hier volgt een belofte voor Zijn 
Uitverkorenen in Zach. 10:1, “Vraagt van den Heere regen, ten tijde 
des late regen; zodat de Heere heldere wolken zal maken; en hun buien 
van regen zal geven, voor ieder kruid op het veld”. Dus weest alert en 
drink en eet van dit manna!

MOOIE PASSAGES VAN OPENBARING EN KENNIS - Openb. 21:4, 
“En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet 
meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch enige pijn zal meer zijn; want 
de eerste dingen zijn voorbijgegaan”. Vers 5, “En die op den troon zat, 
zeide; Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, 
want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Vers 6 - Dit gedeelte 
openbaart wie Hij is en Zijn liefde, genade en goedheid... En Hij sprak 
tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het 
einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens 
voor niet. Vers 7, “Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal zijn God 
zijn, en hij zal Mijn zoon zijn. U wilt geen enkele deel hebben aan Vers 
8 waar het over de tweede dood spreekt... Maar den vreesachtigen, en 
ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tove-
naars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, zullen hun deel in den 
poel hebben, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede 
dood. Maar laat ons terug gaan, en deze openbaring in vers 1 lezen - 
“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste he-
mel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.”

NATIONALE RAMPEN - We hebben met zekerheid Gods trompet van 
ontwaken gezien, met de cataclysmen die plaats vonden in de U.S.A. 
op 11-09-2001 tot Jan. - Mrt. 2002. Ook vonden er voor dit allemaal 
verschillende gebeurtenissen plaats, betreffende de politiek, economie 
en samenleving, ik schreef dit in een geschrift (#281). Aanhaling; DE 
ONTHULLING - Dit onderwerp zal voor de echte gelovige het gees-
telijke insluiten en ook zal het betrekking hebben op belangrijke ge-
beurtenissen aangaande de natie. (Het betreft blootstelling/onthulling.) 
“Het ongeziene zal gezien worden. Het verborgene zal geopenbaard 
worden en het onbekende, bekend. Het ongehoorde zal gehoord wor-
den.” Geheim gehouden gebeurtenissen zullen op de voorgrond treden 
en drastische veranderingen brengen voor de USA en de wereld nu, en 
2001-2002, etc. Het bedrog stijgen. Er komen onverwachte schokgol-
ven. Het hemelse fenomeen getuigt hier ook van. Met betrekking tot 
het geestelijke, de uitverkorenen zullen de uiteindelijke geheimenissen 
aangaande de donders, opname en opstanding ontvangen. Hij beweegt 
zich alreeds in die richting. “Binnenkort zal de tijd er voor de gelovige 
niet meer bestaan, als zij tot in een andere dimensie zullen weggaan.” 
God gaf mij dit. Dit is een ware gelijkenis. Het omvat beide zijden, de 
materialistische wereld en de geestelijke. Waakt en bid!

HET HEMELSE - Er zullen zich in de aankomende paar jaren in de 
sterrenbeelden van de vissen en tweelingen een aantal verbazingwek-
kende conjuncties en opposities plaatsvinden, en het maan teken onder 
het sterrenbeeld van de Kreeft die cyclussen van drastische en enorme 
veranderingen en bewegingen met betrekking tot de mensen van deze 
planeet tot stand zullen brengen. Evenals in de eerste decennia van 
1900, in de eerste decennia van 2000 zullen we niet alleen getuige zijn 
van catastrofale maar ook van geweldige gebeurtenissen. (Lees Ps. 19) 
Voor het einde ervan vinden sommige ongewone eclipsen etc. plaats. 
Later meer hierover.

GODS HANDELSMERK - Zoals de Satan een handelsmerk van ge-
weld, vernietiging en verwoesting, ongeloof en etc. heeft. Is Gods 
handelsmerk op Zijn kinderen - liefde, vreugde, vrede. - Gal. 5:22-23 
“Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedig-
heid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 
Tegen de zodanigen is de wet niet.” Paulus verklaarde zelfs dat deze 
waardevoller zijn dan de gaven. En voor de meeste mensen is het 
moeilijk om een paar van de vruchten vast te houden, laat staan al-
lemaal. I Kor. 13:1 “Al ware het, dat ik de talen der mensen en der 
engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of 
luidende schel geworden.” Lees ook de verzen 2-13.

HET GEVOLG - De USA en de gehele planeet is verward, verbijsterd 
en van streek geweest over de terroristen en de verschrikkelijke ge-
beurtenissen die onlangs plaatsvonden. Ze zijn zo bevreesd geweest 
dat ze nu zichzelf bang maken. Maar denk nog niet voor een minuut 
dat het terrorisme is gestopt, want niet alleen deze maar zelfs krachtige 
dingen zullen gebeuren. Het onverwachte zal de norm zijn.
Black Hawk Down was een film over een oorlog document waar af-
schuwelijke gebeurtenissen plaatsvonden - tragedies – Maar voor ons 
is het “White Eagle Up”. Dit Schriftgedeelte is zich op ons aan het 
voltooien en zal spoedig geschiedenis zijn. Jes. 40:31, “Maar dien op 
den HEERE wachten, zullen hun kracht vernieuwen; zij zullen opva-
ren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen rennen, en niet moede 
worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.”
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