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TIJD SYMBOLEN – EINDE TIJDPERK
"In dit speciaal schrijven zullen we grote gebeurtenissen en belangrijke symbolen die in de Bijbel zijn gegeven in beschouwing nemen! – Laten
we beginnen waar het allemaal begon!" Gen. 2:10-14, “De rivier die vanuit Eden voortging scheidde in vier hoofden! Van hieruit zien we waar
alle naties uit zijn ontsprongen, representerende de wereld machten te midden van de mensen, waarvan vier machten op dit moment de wereld
domineren! En deze vier machten zullen zich weer opnieuw tot één hoofd tezamen voegen!" (Vers 10) Een hoofd van rijkdom, het vermeld
goud! – Alzo zal men weer opnieuw aan de verkeerde boom deelnemen, het beest en zijn beeld! (Vers 9) Gen. 3:1-4 – "Het boek Openbaringen
past symbolische taal toe om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen welke zullen plaatsvinden als het tijdperk eindigt! Het
openbaart de opkomst van de beest macht, en die zal door de autoriteit van de Satan over de gehele aarde duivelse macht uitoefenen.
Het eerste symbool wat we zien is de draak, Openb. 12:7 – als tweede de arend, Openb. 12:14 – als derde de beer, Openb. 13:2 – als vierde de
leeuw, Openb. 13:2 – In deze verbazingwekkende beschrijving zien we de vier machten die in de wereld van vandaag dominant zijn!" – "De
draak is het symbool van China, maar in een ander afzonderlijk geval representeert het alzo de Satan!" – Openb. 12:9, "de grote draak, de
Duivel!" – "De adelaar wordt met de VS geïdentificeerd (het lam) welke later afvallig zal worden met de draak (Openb. 13:11-16). De beer, het
symbool van Rusland. – De leeuw, het symbool van Groot Brittannië! – We zien dat al deze symbolen ook eens door aloude koninkrijken
gebruikt zijn! Desondanks zullen ze zich allemaal weer opnieuw tezamen voegen onder Babylon en het vernieuwde rijk!" (Dan. 2:40) – Openb.
13:1-2 openbaart het complete plaatje met de draak (de Satan) bevel voerende over de dominante wereldmachten!
"Ingeval Rusland en China enige meningsverschillen mochten hebben, zij zullen zich enkel aan het einde van het tijdperk weer terug
verenigen in voorbereiding voor Armageddon tegen de Westelijke naties." (Ezech. hoofdstuk 38) "De Schriften onthullen de
versterking van de koningen uit het Oosten aan het einde van het tijdperk!" (Openb. 16:12)
"De Bijbel geeft bij het eindigen van het tijdperk nog een ander teken om in het oog te houden, en dat is de pestilentie!" (Math. 24:7) – "De
verspreiding van verschillende soorten vergif zal samen met nieuwe plagen en ziekten over de gehele aarde toenemen! Uiteindelijk zal het zijn
toppunt in het oordeel bereiken!" (Openb. 16:2-11) "Een ander teken om in de nabije toekomst naar uit te kijken is de strijd tussen de rijke
mensen (industrieën en de arbeidsmarkt, ook banken en de aandelenmarkt.) Let op sommige grote omwentelingen aangaande hetzelve, de
ramp ervan zal op grote schaal zijn. De afrekening met de rijke tirannen is niet zo ver weg meer. (Jak. 5:1-4) – "Let in de toekomst op misdaad en
chaos in onze straten, catastrofale condities zullen de overhand hebben." – "Een ander teken dat zich dagelijks rondom ons heeft
voorgedaan is in Luk 21:26 gezien, de harten van de mensen bezwijken van vrees als gevolg van de verwachting der dingen, die
binnenkort zullen plaatsvinden! Het is een bekend feit dat een beetje lichaams beweging en een overvloed aan fruit en groente in het dieet de
spanning zal verlichten en in vele gevallen hartaanvallen zal voorkomen. Over het algemeen veroorzaakt zwaardere voeding bij het
verteringsproces druk op het hart, dus eet betamelijk en geniet gezondheid, wonderen en zegeningen van God!" – "Een andere voorzegging die
de Bijbel geeft is de opkomst en ondergang van valse cultussen! (1 Tim. 4:1-3) Paulus benadrukt dat de mensen in de laatste tijden zullen
wijken van het geloof, zich begevende tot wanen! De Roomse kerk was de eerste grote afvaller van het geloof der vroegere tijden!" – "In de
moderne religies en de nieuwe cultussen, zullen afgodsbeelden en plezier orgieën in het komende beest systeem de overhand
hebben!"
Dan. 12:4, "openbaart een voorspelling die in conjunctie met de terugkeer van Christus zal plaatsvinden! Velen zullen zich haasten om hier en
daar zien te komen (het straalvliegtuig en automobiel tijdperk)!" – "De wetenschap zal toenemen! De profetische betekenis, de engel
voorzei de aanzienlijke vergroting van de menselijke kennis! De uitvinding van de atomaire kracht! Er heeft een enorme uitbreiding van de
menselijke kennis plaatsgevonden! We kunnen honderden dingen discussiëren, maar laat ons de voorzegging van de computer nemen!
Computers worden bijna mensachtig! Bij het binnengaan van de Grote Verdrukking zouden vreemde demonische geesten ze mogelijk binnen
kunnen treden en zodoende tot de mensen spreken gevende hen informatie die ze nooit eerder gehoord hebben!" – "Op het moment kunnen
sommige computers een miljoen berekeningen per seconde uitvoeren! Op het einde van het tijdperk zal de computer informatie in de
handen van een dictator vallen! Het potentiële gevaar van de computer en het misbruik ervan is groter dan we dat ons voor kunnen
stellen!" Geen wonder dat Ezech. 28:3, "openbaart dat de valse koning wijzer dan Daniel is! Hij had waarschijnlijk een elektronische
computer met alle geheime informatie ter beschikking!" In Openb. 13:13-17, "zien we opnieuw de mogelijkheid van deze vreemde machine
in associatie met een sprekend beeld! – Het vuur dat wordt genoemd houd elektriciteit in, plus atomisch vuur, samen met verschillende andere
wonderen!" Vers 16 "openbaart dat zij met deze uitvinding in staat zijn om de gehele aarde te reglementeren!" Velen hebben aangaande George
Orwell gehoord. Hij schreef een boek waarin hij zei dat de wereld tot in een politiestaat zou veranderen, wiens burgers geen beweging meer
zouden kunnen maken zonder dat het allemaal bekend werd! Dit schrijven leek toen die tijd op sciencefiction. Maar plotseling kwam de
computer in zicht en zien we alreeds sommige van deze dingen gebeuren! En het zal waarschijnlijk honderdvoudig gaan toenemen. "We zien dat
de Elektronische Paardrijder zal rijden." Openb. 6:8 “De dood!"
"Alles wijst erop dat de wereld zich gereed maakt voor een super dictator, van meesterlijke misleiding. Hij zal een wereld keizer zijn en op het
toneel beginnen te verschijnen. Blijkbaar zouden we gedurende deze voorspelde tijden uit moeten kijken naar economische chaos,
verschillende droogtes, bevingen, schaarstes, vloedgolven en voedsel tekorten!" – "Er is een catastrofale confrontatie op komst, de
holocaust gaat praktisch voorbij het sterfelijke bevattings vermogen!" De komende crisis zal van zo een grote intensiteit zijn dat
dictatorschap het enige mogelijke soort van regeren zal zijn!" – "Veranderingen zijn komende! We zien nu dat vele landen in goud handelen! Zij
bereiden zich voor op Commercieel Babylon – Openb. 18:12, en Religieus Babylon, Openb. 17:4!" – "Uiteindelijk zullen de valuta's van de aarde
zoals we die gekend hebben waardeloos worden! Alleen het geld van de anti-Christ welke tot een merkteken leidt zal toegestaan zijn!" – "Deze
vreemde dictator zal klaarblijkelijk doormiddel van superinflatie en de komende depressie verrijzen, wat hem absolute controle zal
geven! We gaan voort in de richting van de Grote Verdrukking!" Alle profetische tekenen wijzen erop dat deze tijd van chaos en
moeilijkheden in de niet zoverre toekomst zal plaatsvinden!" Zo zien we dat de dingen in hevigheid zullen toenemen en dat de meest
belangrijke gebeurtenissen aller tijden zullen convergeren en plaatsvinden!"
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