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PROFETISCHE TOEKOMST VAN WERELD GEBEURTENISSEN
"De eerste paar hoofdstukken van Joël geven ons een dramatische schets van de profetische toekomst van wereld gebeurtenissen die
het tijdperk beëindigen; het is een grimmig realisme van hetgeen er komen gaat! De eerste paar hoofdstukken portretteren een
opwekking, hongersnood, droogte, atomaire vernietiging en de Grote Dag des Heeren!" Joel 1:4 toont hoe de satan elke opwekking die
God gaf deed verstikken totdat het zich organiseerde!" Zo meteen zullen we aantonen hoe de Heere aan het einde van het tijdperk een
grote beweging opnieuw zal herstellen, maar laten we ons nu hier op concentreren. "De verzen 5-14 tonen een hongersnood voor het
Woord van de Heere en de hongersnood die gedurende de aankomende ontzagwekkende dagen over de aarde komen zal." Vers 10,
"Het veld is verwoest, het land treurt; want het koren is verwoest, de wijn is verdroogd, de olie is flauw!" "Hieruit blijkt een
honger naar het Woord, openbaring en de Heilige Geest, de symbolen koren, wijn, olie." Vers 12" De wijnstok is verdord en het spreekt
dat de rest van de bomen ook uitgedroogd zijn omdat de vrolijkheid van de mensenkinderen verdord is! Dit komt omdat zij de geest
der vreugde van God afwezen, en zij leden een droogte van de Geest net als een droogte van water!" Vers 15, weerklinkt gedurende
deze tijd, "Ach, die dag! Want de dag des Heeren is nabij, en zal als een verwoesting komen van den Almachtige!" Dit toont dat
het aan het einde van het tijdperk is! Vers 16, "Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden, Ja, blijdschap en verheuging van het huis
onze God!" Het toont de vreugde en de Heilige Geest was van hen afgesneden! Nu tonen de verzen 18-20 droogte, hongersnood en
atomische verwoesting!" "Hoe zucht het vee! De runderkudden staan perplex, omdat zij geen weide hebben; ja, de
schaapskudden zijn verwoest! O Heere! tot u, roep ik: want een vuur heeft de weiden verteerd, en een vlam heeft alle bomen
des velds aangestoken! Ook schreeuwen de beesten des velds tot u: want de waterstromen zijn uitgedroogd, en een vuur heeft
de weiden der woestijn verteerd.
Joel 2:3, "geeft een andere beschrijving; hoe het land voor hen als de tuin van Eden is en daarna nadat de vlam het verteerde
achter hen als een woeste wildernis! Het zwarte paard van zonde en honger zal vlak voor deze gebeurtenissen met de schalen
uitrijden, en dan zal het vale paard van dood en verhongering zijn spoor volgen!" (Openb. 6:5-8)" Deze verzen in Joël openbaren dat er
een "geestelijke en lichamelijke honger" over de hele aarde zal gaan!" Joel 2:10, "toont de Verdrukking van die dagen. "De aarde is
beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in." "En vers
20 toont dat de Heere de legers uit het Noorden ver van u zal wegdrijven, wat omstreeks die tijd de Russische invasie op Israël is!"
"Maar voor deze laatste gebeurtenissen is er een grote uitstorting voor de uitverkorenen!" Vers 16 "toont dat de Bruidegom uit zijn
binnenkamer gaat, en de bruid uit haar slaapkamer!" Openb. 12:5 – "Joel 2:16, 23 toont, vlak voor deze gevaarlijke tijden de grote
uitstorting voor Zijn uitverkoren mensen, en dan opnieuw net voor de Grote Verdrukking voor de 144.000 Joden. Verzen 28-32, "deze
verzen tonen de late regen, en het herstel van hetgeen eens afgenomen was zoals in Joel 1:4 te zien is. – Vers 30 is een mysterieus
Schriftgedeelte waarin twee dingen geopenbaard worden. "En Ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en
vuur, en rookpilaren." Nu lijkt dit op de beschrijving van een atomaire explosie, maar een ander ding is dat, de Heere in deze dingen
ook in de geestelijke wereld als een teken verschijnt, zo is het dus een dubbele profetie! Maar toch wordt er een atomaire oorlog in
deze hoofdstukken getoond! Joel 2:5 zegt; het gedruis ener vuurvlam! Dat is een exacte beschrijving van een vuur explosie!
"In de korte periode in het vooruitzicht zullen we op een kleine wijze vele van deze gebeurtenissen hun weg in de wereld
beginnen te zien banen totdat ze bij het verstrijken van de dagen groter worden, tot ze uiteindelijk in de Grote
Verschrikkelijke dag des Heeren tot een einde komen! Joel 2:31!" Deze eerste paar hoofdstukken van Joël zijn met betrekking tot
wanneer de gebeurtenissen plaats zullen vinden, soms niet in opeenvolgende orde. Soms heeft het een betrekking op Israël, en soms
met wat er met de heidenen zal gebeuren! "Het is een dubbele profetie, zo kan men de eerste paar hoofdstukken van Joël lezen en zien
waar we in de zeer nabije toekomst naar op weg zijn!"
Gods zegen, liefde en leiding voor u,
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