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WERELDWIJD GROTE GEBEURTENISSEN
"We hebben zo goed als dagelijks wereldwijd belangrijke gebeurtenissen zien plaatsvinden die op de rollen geschreven waren, en we
zullen in de nabije toekomst nog veel meer vervulling zien!" – Een van de dingen om in de toekomst naar uit te kijken zijn enorme
aardbevingen en stormen! "Het zal God zijn die een waarschuwing toe laat om de mensen te attenderen op het komende valse
systeem, en de verandering in de economische structuur van de wereld, en de werkloosheid en hongersnoden die later plaats
zullen vinden! Beroeringen in het vooruitzicht! Er zijn gigantische veranderingen op komst! Ook lijken alle conjunctuurcycli
en patronen zich te kruisen. Evenals de aanstaande gebeurtenissen met betrekking tot deze natie en elders, die in al de rollen
en literatuur zijn getoond!" We zullen een recessie hebben; inflatie gemengd met wat voorspoed. "Later in de toekomst zullen we
vanuit een crisis een valuta verandering of een soort type van herwaardering ervan hebben. Mocht de inflatie voortduren dan zal het de
valuta's van alle waarde beroven en tot in een financiële holocaust uitbarsten! Ik schrijf dit allemaal als een waarschuwing omdat
overeenkomstig het boek Daniel en Openbaring strikte controles zullen worden opgelegd!" (Openb. 13:16-18) – "Zelfs nadat de inflatie
zijn hoogtepunt bereikt heeft en deflatie zou moeten optreden zal er voor een portie voedsel toch nog een heel dagloon nodig zijn!"
Openb. 6:5-6, "toont een 'penning' dat een 'denarius' is, en een 'heel dagloon' onder controle betekent!" – "Het toont ook wat er voor
zonden in rekening gebracht wordt onder het anti-christelijk systeem, het onderdrukkende zwarte paard van Openbaring!" "De
kwaadaardige kerk systemen!"
Micha 5:5, "toont wat meer aangaande de Assyriër en openbaart waar de anti-Christelijke geest uit ontstaan is! Babylon veroverde
Assyrië en erfde haar valse afgoden en religies, en vervolgens migreerden de valse religies naar Pergamus!" (Openb. 2:12-13) "En
verplaatsten daarna naar Rome, en toen het heidense Romeinse rijk instortte, steeg de pauselijke troon op uit zijn as; een dominante
mondiale macht!" Ook toont Micha 7:12-18, "hier meer over! Micha 6:9-12, 16 onthult meer goddeloosheid!" "Alreeds begint het
beest systeem zijn aanwezigheid bekend te maken en vormt het een val (valstrik)! Alle overheden (naties) zullen in een
alliantie met de anti-Christ zijn. Een sterke combinatie van kwade supermachten zullen de wereld confronteren! Er zullen
dictatoriale economische en financiële beperkingen ontwikkeld worden en strategisch aan de wereld economie opgedrongen
worden!" "Een meedogenloze leider zal de leiding hebben over de goudvoorraad (financiën) van de wereld, en zou genoeg invloed uit
kunnen oefenen om de internationale geld markten te boycotten en te dicteren en de verontruste economische naties zijn wil
opleggen!" "Vlak voor onze ogen vormen de naties een patroon voor een wereld heerser! Ook staan de Verenigde Staten bij de
internationale bankiers in de schulden en zullen eventueel tot in een wereldregering systeem getrokken worden!"
Laten we ons nu op een aantal interessante onderwerpen en gebeurtenissen verdiepen! We kunnen Europa zich voor het
macht van het beest zien vormen en voorbereiden, en de rest van de wereld komt tot in haar uiteindelijke positie! De U.S.A.
betreedt een dodelijk patroon, en later zal het gedurende de Verdrukking als een draak spreken! Ook op het uiterste einde is
het anti-christelijk systeem nog steeds in staat om vanuit de chaos voorspoed te brengen, maar toch zullen er
ontzagwekkende, catastrofale en hachelijke tijden zijn. Het zal mogelijk overeenkomstig zijn aan wat er in de dagen van Elisa
gebeurde – II Kon. 7:1, II Kon 8:1 – aangezien er een hongersnood kwam en deze 7 jaar lang duurde. Aan het einde van het tijdperk zal
er ook een hongersnood komen en sterk toenemen naarmate de laatste 3 ½ jaren van de Verdrukking vorderen (voedsel tekorten). En
de 3de Ruiter van de apocalyps zal het voedsel afwegen (Openb. 6:5-6), het merkteken is dan gegeven. Er vond in het leven van Elisa
een incident plaats welke toonde dat Israël en de wereld voor 42 maanden in een zware Verdrukking zullen verkeren. Toen Elisa twee
beren uit het woud riep en deze 42 kinderen verscheurden. (II Kon. 2:24) De beren representeren de Russische invasie (haar
vazalstaten) en de 42 kinderen beelden de woeste en ernstige maanden van de Grote Verdrukking uit. En ook weten we dat Elia vlak
voor deze gebeurtenis werd opgenomen als zijnde een type van de Bruid! Hij werd in Gods vurige wagen weggenomen. Dit
typeert volkomen de gebeurtenissen in de eindtijd! Tussen haakjes, symboliseert Elisa de twee grote profeten gedurende de
Grote Verdrukking; hij had de dubbele zalving!
"Openb. 11:2-3 toont twee periodes van elk 42 maanden. Openb. 12:5-6, gedurende de eerste 42 maanden zal de Bruid weggaan, in de
laatste 42 maanden zal de Grote Verdrukking zijn waar de Joodse Tempel bij betrokken is!" – (Verzen 6-14) – Na Israëls tijd van grote
verdrukking zullen zij dan hun 70ste Jubileum beëindigen en zich voor het Millennium voorbereiden! – Lees voor meer
duidelijkheid mijn preekboek Daniel deel 5.
"Maar de Heere Jezus heeft Zijn ogen op Zijn kinderen gericht om hen voor het sinistere kwaad te behoeden dat op het punt staat de
wereld te overkomen! De Evangelie boodschap moet nog steeds uitgevoerd worden en de Heere zal te midden van de economische
problemen en moeilijkheden bescherming en voorspoed brengen! De Bijbel onderwijst zelfs in moeilijke en hachelijke tijden
voorspoed. Gen. 39:2, 23, "En de Heere was met Jozef, en hij was een voorspoedig man!" II Kron. 20:20, "Geloof in de Heere –
Geloof Zijn profeten, zo zult gij voorspoedig zijn." – Jozua 1:8, "Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij
voorspoedig zijn. Vers 9, Heb Ik u niet geboden; wees sterk en moedig? Want de Heere, uw God, is met u!" – III Joh. 1:2, toont
Gods definitieve wil om te zegenen!
Gods zegen, liefde en bescherming,
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