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PROFETIE – HET BOEK NAHUM''Ik zou graag op het boek van Nahum in willen gaan. Er zijn een paar hele goede standpunten met betrekking tot het einde. Het dient als een dubbel samengestelde profetie en heeft betrekking op Nineve in het verleden, maar het voorspelt zeker nog meer aangaande gebeurtenissen in onze dagen!'' Nahum 2:3-4, ''Beschrijft de machtige mannen in het rood, en de heldhaftige in scharlaken. Dit beschrijft de voorbereiding op oorlog en het was in de dag dat de wagens met vlammende fakkels zullen zijn! Het spreekt van de dennenboom dat die ontzettend geschud zal worden; dit duidt een tijd aan van aardbevingen en verwoestende bommen! Het toont dat de wagens door de wijken zullen razen. Dit openbaart dat het gedurend het tijdperk van de automobiel zal zijn, en de wereld zal zich  voor Armageddon verzamelen!'' Hoofdstuk 3 brengt dit zelfs nog meer aan het licht." – Vers 2 toont de steigerende paarden en de 

opspringende  wagens;  dit  lijken  tanks  en  jeeps  te  zijn  die  in  de  strijd  ingezet  worden.  In  vers  3  wordt  moderne 
oorlogsvoering getoond. De ruiter steekt omhoog, zo het vlammende zwaard, als de bliksemende spies, en er zal veelheid der  
verslagenen zijn. U ziet dat het moderne oorlogvoering is omdat 'een ruiter' dit allemaal veroorzaakt. Het was kanon en artillerievuur,  omdat het verder gaat met te zeggen, een groot getal van dode lichamen en er was geen einde der lichamen; ze struikelen over hun lijken. Het vlammend zwaard (vuur) en de bliksem geweren explodeerden, en door een druk op een knop werden al deze mensen in  één keer gedood! Het herinnert ons aan dit Schriftgedeelte Openb. 14:20, toen het bloed tot aan de tomen der paarden reikte en 200 mijl ver heen stroomde!'' Nahum 2:13 toont atomaire oorlog wanneer het zegt, Ik zal haar wagenen in rook verbranden, en het zwaard  (wapen) zal verteren! Ook spreken de verzen 11 en 12 over de woonplaats van een leeuw en de voederplaats van jonge leeuwen. Dit  omvat zonder twijfel Engeland en de VS in de Armageddon oorlog!''  ''Dan toont vers 9 van Hfdst.  2 de rijkdom van Commercieel  Babylon.  Het  zegt,  rooft  zilver,  rooft  goud;  want  er  is  geen  einde  des  voorraads!  Vers  10  toont  haar  oordeel,  zij  is  geledigd,  ja,  uitgeledigd, uitgeput, en hun aangezichten betrekken, als een pot! (Openb. 16:10, Openb. 18:8) (Vers 13, ''spreekt over de stem uwer gezanten, het zelfde als in Openb. 18:23.'') Nahum 3:4 beschrijft absoluut het geestelijke Babylon van Openb. 17 aan het einde in 
ons tijdperk! ''Vers 9 is gelijk aan Dan. 11:42-43 betreffende de olie en het goud! De rest van het hoofdstuk toont aan het 
einde der tijd de grote oorlog, en een aantal van deze verzen zijn gelijk Openb. 17:16 (vernietigend vuur).''  ''Nu vragen we ons af waar het anti-christelijke beest in dit hoofdstuk is en waar het allemaal in hem zal uitmonden. Zo hebben we hier  een  Schriftgedeelte  om  het  te  bewijzen.  Nahum  1:11,  het  beschrijft  dat  er  een  is  die  kwaad  denkt  tegen  den  Heere,  een “Belialsraadsman”, dit betekent anti-christ. De rest van het hoofdstuk beschrijft de val van deze verdorven god en de uitroeiing van zijn  gegoten beelden! Dit beschrijft perfect en is in overeenstemming met Daniel en het boek Openbaring. Het beschreef de rijkdom, de afgoderij, het Commerciële, het supersonisch tijdperk, de moderne oorlogsvoering en het tijdperk van atomaire kracht, en het symbool van verschillende betrokken naties, zelfs de hoofdkleuren; scharlaken (Romanisme),  rood (Communisme). Het beeldde de ''kwade raadsman'' treffend af, die de naties bedroog (het beest, Openb. 13). (Lees voor een geheel begrip het korte boek van Nahum. Het zal  gemakkelijker zijn voor degenen die het vervelend vinden om elke schriftgedeelte telkens te moeten nakijken) Ook eindigt het met Gods goddelijke toorn en oordeel over het tijdperk! Zo zien we dat dit kleine boek duidelijk het tijdperk van Nineve en alzo ons laatste  moderne tijdperk afbeeldt. –  Nahum 1:5 toont de absolute macht van God, en vers 7 beschrijft dat de Heere goed is en Hij  
degenen die op Hem betrouwen kent! Op dit  moment zou ik  graag een notitie  willen herhalen die ik  alreeds eerder aan mijn partners verzonden had:  ''Zoals  reeds  geprofeteerd  leven  we  in  zware  tijden,  stijgende  inflatie,  wereld  problemen  en  ontzagwekkende  gebeurtenissen  zijn  in  het vooruitzicht!'' Wat aantoont dat het tijdperk steeds korter wordt; een nieuw tijdperk begint! Het tempo van de wereld gebeurtenissen  is duidelijk versneld terwijl we het einde van de tijd binnengaan en nog meer zal tot uiting komen! ''We zullen grote aardbevingen hebben, vernietigende overstromingen, ernstige hongersnoden (schaarste), en verwoestende winden over de gehele wereld! Ook tonen de Schriften dat de rijkdom van de wereld tot in een groot systeem bijeen gebracht zal worden!'' (Openb. 17, Jak. 5:1-5) –  ''En dan 
toont vers 7 dat de uitverkorenen zich voor de late regen in een geestelijke gemeente van hoofdsteen (capstone) kracht 
bijeen vergaderen, en de Heere bedekt haar met heldere wolken van Zijn levende tegenwoordigheid, terwijl de zachte heldere 
regen van Zijn glorie hen met rust, genezing en volheid van de Geest overdekt!'' ''Nu is het voor ons allen de tijd om te werken want de U.S.A. en de wereld vormen zich tot een dodelijk patroon van chaos, in voorbereiding voor het bewind van kwade machten!'' –  En de Heere zei dat we door geloof en gebed instaat zullen zijn om aan deze dingen te ontkomen en voor Hem te staan!    
                            In Gods overvloedige liefde,Neal Frisby
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