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PROFETISCHE BETEKENIS – MYSTERIES VAN DE HEMELEN
"In dit speciaal schrijven voel ik mij geïnspireerd om de profetische betekenis en mysteries van de hemelen samengaande met andere
ongewone gebeurtenissen te openbaren! We leven in een unieke tijd van de geschiedenis, waarin de naties in verwarring zijn, opbreken, en dan
samen weer onder één systeem zullen terugkeren! – "En er is een opbreken en beroering onder de ware kinderen van God, en wanneer
het kaf is weggeblazen zullen zij zich onder één lichaam en het Hoofd van Christus verenigen om opgenomen te worden! – Want de
hemelen verklaren het in symboliek! (Openb. 12:1-5) – De uitverkorenen zijn net zo zuiver en reflecterend als de maan in openbaring, en
gezalfd als de zon in kracht! – Want de apostel Paulus spreekt er alzo over als zijnde de lotsbestemming!" (1 Kor. 15:40-45)
Jezus zei in Luk. 21:25, "Dat er tekenen zullen zijn in de zon, en in de maan, en in de sterren; benauwdheid der volken, de zee en de
watergolven groot geluid gevende." – "Laten we opmerken. Dit openbaart de wind stromen, en zelfs de experts verklaren dat de
weerspatronen onstabiel zijn en chaotisch worden! – Oceaan stromingen veranderen, en sommige stromen in de tegengestelde richting! –
Waarschijnlijk is dit de reden dat het te veel regent op de ene plaats en niet genoeg op de andere! – Alzo in combinatie met de ongewone
zonnevlekken is dat wat die strenge winters brengt en hongersnoden en droogtes in andere delen van de wereld! – Kijk later in het tijdperk uit
naar nog meer activiteiten, want God is aan het getuigen dat Hij werkelijk spoedig komt!" – Ook gaf een gerenommeerd wetenschappelijk
tijdschrift deze apocalyptische waarschuwing: "De wereld, zoals wij die kennen, zal waarschijnlijk geruïneerd worden. . . . De momentum in de
richting van de tragedie is op dit moment zo groot dat er geen enkele manier is om het een halt toe te roepen. . . . Geen enkele hoeveelheid aan
wetenschappelijke toverij of verbetering aangaande het weer, zal deze situatie kunnen veranderen!"
"Herinner dat Jezus zei dat er tekenen in de sterren zouden zijn, en inderdaad zien de astronomen vandaag de dag grote tekenen
van de hemelen. Overeenkomstig de Schriften, heeft God in het Noordelijke gedeelte van het universum vele activiteiten gedaan!"
(Jes. 14:13 – Job. 26:7) – "De astronomen die gigantische lenzen en vergrote fotografische platen gebruiken, hebben in een reusachtige
opening van de constellatie Orion kunnen kijken (Job. 9:9) welke ten noorden is. "Een observatorium geeft deze beschrijving. . . . "De foto's
onthullen een opening en het binnenste van een holte, zo kolossaal dat onze gehele zonnestelsel daarin verloren zou gaan. Bij elke poging om
dit binnenste te beschrijven zijn zowel schrijver als kunstenaar inent. Want de dieptes van de Orion nevel verschijnen als gescheurde en
draaiende objecten en rivier massa's van glanzend glas, onregelmatige pilaren, kolommen van stalactieten in glinsterende pracht en
stalagmieten vanuit de machtige vloer. De verschijning is zoals van schijnend en gloeiend licht; achter de heldere wanden van ivoor
en parelmoer, bezaaid met miljoenen diamanten kleurrijke lichtende sterren!" – "De astronomen vertellen dat het lijkt alsof zij voelen
dat zij in een Almachtige tegenwoordigheid verkeren! – Een wetenschapper stelt dat een klein stipje in de kegelvorming, elke keer als het
gefotografeerd wordt dichter bij de mond van de opening komt, en het beweegt in de snelheid van het licht richting de aarde! . . . Sommigen zijn
zover gegaan om te claimen dat het de Heilige Stad is, dat op de gestelde tijd zou kunnen verschijnen!" – (Openb. Hoofdstuk 21) – "Maar mijn
opinie is dat God het op het gestelde uur vanuit een andere dimensie tot in ons zicht tevoorschijn zal brengen!" – Luk. 21:11, "En grote
tekenen zullen er van den hemel geschieden."
(AP) – "Astronomen kondigen een sterrenstelsel aan, welke door een telescoop vanaf de aarde slechts vaag zichtbaar is, maar dat die net zo
veel energie uitstoot als 2 biljoenen zonnen bij elkaar, de bron van de energie blijft een raadsel!" – "Ook zijn de wetenschappers opgeschrikt
door de bewijzen betreffende een sterrenhoop welke met een doorsnede van miljoenen licht-jaren tevoorschijn komt! Het is nauwelijks te
bevatten dat zulke gigantische structuren kunnen bestaan! – Toch is het slechts een stipje in ons Universum. Wanneer we over het
waarneembare universum spreken, verwijzen we naar de miljoenen superclusters. Een supercluster bevat op zijn beurt 2.500
sterrenstelsels gelijk onze Melkweg! Alleen al in onze Melkweg hebben we maar liefst 100 biljoen sterren, en ons zonnestelsel met
zijn 9 planeten is slechts een microscopisch stukje stof in dat Melkweg systeem! . . . Het zou een ruimteschip dat met de snelheid van
het licht reist, 100 duizend jaren in beslag nemen om van de ene tot de andere kant van onze Melkweg te gaan! – "Onze eigen Melkweg
is 40 miljoen licht-jaren verwijderd van de kern van onze supercluster! – En dan zijn we nog steeds niet uit onze eigen achter tuin weg! – De
Schriften zeggen dat Hij een Koninkrijk heeft dat zonder einde is! Of de mensen het geloven of niet, God zei, dat de hemelen niet gemeten
kunnen worden – want het treedt letterlijk Gods oneindigheid binnen! – En met de nieuwe wetenschappelijke uitvindingen en methoden zien
zij zelfs nog meer verrassende en opmerkelijke dingen!"
Een ander belangrijk teken was de komst van de Komeet van Halley ongeveer in 1986. – "Deze komeet maakte elke 75 jaar zijn verschijning
en dat sinds, vlak voor de geboorte van Christus, en altijd vinden er net daarvoor en in de daarop volgende jaren opzienbarende gebeurtenissen
plaats! . . . En de komst van Jezus komt steeds dichterbij! – Deze Komeet is ook een voorteken van het opkomen en vallen van leiders! Ik geloof
dat de anti-Christ later in het tijdperk zal opkomen! – Halley heeft een opmerkelijke overeenkomst met het Griekse woord "Heli" – wat
betekent; mijn God of Hoge Priester van Israël!" – "Merk de gelijksoortigheid op, hetwelk betekent dat het slechts een imitator van Christus is. –
Het staat symbolisch voor twee dingen: de valse hoge priester van Israël (de anti-Christ) . . . en het verwijst naar de spoedige komst van Jezus in
onze generatie."
Er zijn ook sommige vreemde conjuncties en uitlijningen van planeten op komst – want zij zijn door God voorbestemd om elkaar op zekere
tijden in de sterrenbeelden te ontmoeten, waarbij ze in symboliek verklaren dat er grote gebeurtenissen op de aarde plaats zullen vinden! . . .
Volgens de geschiedenis, verschenen deze zelfde type conjuncties, bij de eerste komst van Christus. Herinner de magiërs (de wijzen –
astronomen uit het oosten) zij onderkenden het met behulp van de sterren. . . . Zo zullen de hemelen alzo, Jezus wederkomst openbaren. (Luk
21:25) – We begrijpen niet altijd wat de hemelen beduiden, maar de Heere wel!
Laat ons de ware betekenis van Ps. 19:1-2 bekijken, "De hemelen verklaren (beschrijven) de glorie van God. Het zegt dat de dag aan den dag
overvloedig spraak uitstort, (de tekenen snellen voort); de nacht verkondigt aan de nacht (het manifesteert of verklaart profetische
wetenschap.) Het is de ware kosmische kennis van de Heilige Geest; het is verborgen, maar in onze Bijbel vinden we de schat van al Gods
geheimenissen! – Bijbel interpretaties vertellen ons, dat de werkwoorden in de tweede helft van Ps. 19 allemaal van een astronomische
karakter zijn. Door Ps. 19 is het duidelijk dat de sterren elkaar volgens voorbestemde afspraken ontmoeten, door God voorbestemd!" – "Gen.
1:14 onthult dat dat de waarheid is. De sterren zijn tot tekenen, etc." – "Jezus zelf zei (Luk. 21:25) dat er tekenen in de hemelen zouden
zijn! En in de volgende zin openbaarde Hij gedeeltelijk wat ze in onze tijd zouden projecteren – aangaande de zeeën, brullende
golven, verbijstering en etc.!" – "Dit onderwerp is zeer diepgaand en het heeft niets met de hedendaagse astrologie te maken, dat alleen een
gedeelte weet. Het onze blijft met de profetische woord astronomie welke Jezus weergaf!"
In Gods Overvloedige Liefde,
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