
  
 DE VERLOREN ZOON EN DE ZONDIGE NATIES

"Hoe is de verloop van de dingen die komende zijn? Op dit moment vormt de VS en evenzo de wereld een zeker patroon!" "De USA 
doet  ons  denken  aan  de  verloren  zoon,  die  besloot  om  zijn  toekomst  te  verkwisten!  –  Hij  verloor  zijn  vermogen  door 
losbandig te leven etc. (Luk. 15:13-15) Het openbaart aan ons een beeltenis hoe de mensen vandaag de dag in Las Vegas, Miami en  
Parijs bezig zijn! Alzo heeft onze regering definitief zijn toekomst verkwist en op een zekere punt onder de grenslijn zal het zoals de 
verloren zoon ook in een faillissement ontwaken! . . . Maar in tegenstelling tot de verloren zoon, zullen zij zich uiteindelijk met het  
wereld systeem moeten verenigen om tot voorspoed terug te keren!" – "Ook zegt het dat wanneer hij alles wat hij bezat verkwist 
had, er een 'grote hongersnood' in het land ontstond, en er moeilijke tijden voor hem kwamen!"  – "Evenzo nabij of bij het 
binnengaan van de Grote Verdrukking zal de wereld een grote hongersnood hebben zoals nog nooit eerder daarvoor gezien! . . . En 
voordat het over is zal het zelfs de Ver. Staten bereiken!" 

"Mogelijk hier voor of ongeveer rond die tijd zal er een nieuw geld systeem ontstaan. Alzo zullen de VS gedurende deze donkere  
dagen in het vooruitzicht hun laatste heersende leider ontvangen welke in verbinding staat met een groep listige en kwade mensen!  
Alreeds werkende aan hun positie, zodat zij onze samenleving en regering tot in een nieuwe vorm kunnen brengen, welke tot in het 
wereldsysteem en handel zal leiden!"  "Openb. hoofdstuk 18 geeft het uiteindelijke plaatje van hoe de eeuw zal sluiten! Vers 3 
openbaart dat alle naties betrokken zijn" 

"Gedurende deze tijd zal een wereldleider die hier alreeds is en wacht om geopenbaard te worden op de voorgrond treden. Hij zal 
beide, het religieuze Babylon (Openb. 17) en het Commercieel Babylon controleren!" – "Hij zal ook rechtstreeks met het Vaticaan 
(Rome) samenwerken, en hij  zal  een andere basis in het Midden-Oosten hebben, en hij  zal  met de Joden en de Joodse Tempel in 
verbinding staan! – In feite zal hij zijn laatste jaren in het Heilige Land doorbrengen!" 

Zijn loopbaan zal niet ver van de Olijf-berg waar Jezus gesproken heeft eindigen! Dan. 11:45 geeft de nauwkeurige plaats aan! . . .  
Maar voor dit alles plaatsvindt zullen de mensen van de aarde dagelijks op het nieuws over zijn grote daden horen. Een ding is zeker,  
we staan aan het hoofd van sommige dramatische, krachtige en aardschokkende gebeurtenissen!  

"In vele delen van de wereld inclusief de VS zien we dat er zich een andere patroon vormt, en het patroon vormt zich precies het  
zelfde als bij  Sodom en Gomorra het geval was! Zij  waren allen tezamen door grote commerciële activiteiten in beslag genomen!"  
"Uiterlijke voorspoed werd overal gezien! . . . Maar al deze overvloed monde uit op een snel proces van het kwade! – In Ezech. 16:49-50 
staan de zes zonden van Sodom genoteerd!" . . . "Zie, de eerste zonde was hoogmoed, tot het punt dat zij trots waren op wat zij deden,  
hun weerstand tegen God, hun weelde, hun homofiele gemeenschap was aan niemand onderdanig! – Satan in hen, was trots op wat hij  
tot stand had gebracht!" – "Ten tweede, de volheid van brood – Zoveel zodat zij God loochenden. Het was een stad die leefde om te eten,  
drinken en vrolijk te zijn doormiddel van diverse bedwelmingen! – Hun toekomst liep ten einde, want op de dag van morgen zouden zij  
sterven!" . . . "Ten derde, de overvloed aan "luiheid" in haar en haar dochters! Het was gemakkelijk om aan de kost te komen in de  
steden! . . . En in moderne tijden werken mensen steeds kortere en kortere werkweken met meer vakanties!" – "Waarschijnlijk zal dit  
bij het einde van het tijdperk door het elektronische tijdperk meer gaan toenemen – computers en robots. – Meer tijd zal nutteloos 
worden door gebracht! Waarin zij nieuwe spanningen en genoegens zullen zoeken en hartstocht, passies zoals niet eerder 
gezien sinds de dagen van Sodom verbonden met nieuwe drugs die zullen komen!" – Aanhaling: "Jaren geleden voorzag ik dat de 
mens nieuwe types van afrodisiacum uitvonden welke mensen uit een fles of tube aan het ruiken waren! – Het was omstreeks de zelfde 
tijd dat ik zag dat vrouwen iets in hun ogen plaatsten om de kleur ervan te veranderen! . . . we zagen later dat het gekleurde lenzen 
waren om bruine ogen in blauw, rood, violet, groen etc. te veranderen! – In die tijd begreep ik het niet allemaal maar we zien dat het nu  
ten uitvoer is gebracht. –  Vele uitvindingen van genoegens worden voorbereid, als de wereld in een complete misleiding te  
gronde gaat. Indien u Rol 165 niet in bezit hebt, schrijf ons er dan voor. In de laatste paar paragrafen openbaart het alzo de trend gelijk  
aan Sodom.” 

Ten vierde – "Zij bekommerden zich niet aangaande het helpen van wie dan ook. Als sommigen van hen honger leden, het maakte  
hen geen enkel verschil. Zij waren blind voor andermans geestelijke of andere noden!" – Ten vijfde – "En zij waren hooghartig. Dit  
spreekt van arrogantie en complete verachting van anderen! – Zij zouden van niemand, met inbegrip van de engelen die hen bezochten,  
instructies aannemen. Zo zondig als Lucifer is, hij is trots, en deze mensen waren naar zijn beeld gevormd; tartende de Allerhoogste! . . .  
De wereld zal  doormiddel  van de anti-Christ  satanische aanbidding ingaan! .  .  .  Niemand kon door de poorten van de steden 
binnengaan tenzij  ze met hun merk van zonden instemden!  – Hun normen en waarden waren tegengesteld,  beestachtigheid, 
vreemd vlees, homoseksualiteit en dit omvat honderd andere verschillende types van passies meegerekend hekserij, offerandes en 
afgoden!" – Ten zesde – "Zij pleegden gruwelen, daarom nam de Heere hen weg. Zij waren geheel met hun ondeugden verbonden! – Zij  
waren 24 uur per dag onafgebroken met hun passies bezig! Er is niet genoeg ruimte om al hetgene te openbaren, maar u kunt Gen.  
19:4-10 en Rom. 1:26-27 lezen voor een complete beschrijving van deze onuitsprekelijke condities in hun tijd en nog meer in ons 
tijdperk aanstaande!" – "We zien de moderne kerken van de eindtijd in soortgelijke condities!" (Openb. 3:17), "Want gij zegt: Ik ben 
rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; (hooghartigheid) en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en  
arm , en blind, en naakt."  – "Maar gelijk als in Sodom zal er gedurende een grote atomische verwoesting vuur en zwavel op hen  
neerkomen vanuit de hemel! – Jezus heeft het gezegd!" (Luk. 17:29-30 – Openb. 18:8) – "Zo zien we dat het patroon van de komende  
dingen zijn verloop zal hebben gelijk de profetieën hebben gezegd! – Laat ons Gods ware werk ondersteunen en alle zielen winnen die 
we kunnen winnen want het uur is ongetwijfeld laat" 

In Zijn Overvloedige Liefde,
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