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DE WERELD GESCHIEDENIS EN PROFETISCHE GEBEURTENISSEN
''De wereld geschiedenis zal zoals we kunnen zien niet meer zijn zoals zij tevoren gekend is geweest. Volgens profetie bereidt het tijdperk
zich voor op een kort snel werk, en dat met betrekking tot de geestelijke wereld en die van de mensen; zelfs hun uitvindingen bevestigen dit!
Binnenkort zullen de gebeurtenissen op een gegeven moment als een vloedgolf allemaal tegelijk over de wereld stormlopen!'' – ''Volgens de
profetische gave en de Schriften zal het terwijl de naties zich voor een één wereld regering gereed maken plotseling en snel zijn!''
''Voordat dit tijdperk eindigt zal de wereld door snelle structurele veranderingen gaan, een totale vernieuwing en hervorming van de aarde!
Wat ze zich voorgesteld hadden om te doen, zullen ze doen! . . . wat tot een fantasie wereld zal leiden, daarna tot in een valse aanbidding, terwijl
de misleidende dictator verijst om zijn plaats in te nemen!'' (Openb. 13)
''Als we profetie en hetgene wat de Heere door de Geest geopenbaard heeft naar behoren beoordelen, komen we tot de conclusie, dat het te
midden van de naties een gevaarlijk, hachelijk en catastrofaal tijdperk van verwoesting zal zijn. We zullen enorme machten tezamen zien
komen, en alzo sommige van de meest hachelijke tijden ooit eerder gezien, welke de weg voor de hierboven genoemde gebeurtenissen
bereiden!'' – ''Laat ons gereed zijn en ons voor de opname voorbereiden en zodoende onze geestelijke ogen te allen tijde openhouden!
De Schriften verklaren dat Jezus komst voor allen, behalve voor de uitverkorenen, plotseling en onverwachts zal zijn; zij zullen het seizoen van
Zijn wederkomst verstaan!''
''De Rollen en de Schriften openbaren hoe de aarde vlak voor de wederkomst van Jezus zal zijn! Ook kunnen we verwachten dat we oorlogen,
revoluties, grote aardbevingen, hongersnoden en pestilenties te zien krijgen; we zullen wereldwijde nood in combinatie met onrust en vrees
zien; de naties van de aarde zullen geheel verbijsterd zijn! – Er zal een toename zijn van kennis en ongelofelijke uitvindingen, welke uiteindelijk
tot hun eigen ondergang zullen leiden! – Ongeloof aangaande de wederkomst van Christus; maar dit vertelt de ware Christenen alleen maar
dat, dit gene juist een teken van Zijn komst is! Tekenen in de religieuze wereld (velen zullen terugvallen.) De Schriften waarschuwen alzo tegen
afvalligheid, een van het ''ware geloof afvallen'' en het betrouwbare Woord; om een imitatie te ontvangen!'' – ''Maar weest gij sterk en in Zijn
macht!''
''Het teken der zonde, de immorele condities zullen ongelofelijk zijn, het hedendaagse en het toekomstige zijn beiden
onvoorstelbaar!'' – ''Jezus zei, gelijk als in de dagen van Lot (Sodom) en de dagen voor de zondvloed! – In de dagen van Noach gingen
ze ongekleed door het leven. Door oude kunstproducten is alzo gebleken dat ze vele delen van hun lichaam beschilderden, blijkbaar
was dat al hetgene wat de meesten droegen, plus dat ze verschillende type afgoden van de hemelen aanbaden, etc..''
''Zij rapporteren over hun bizarre orgieën van vandaag, maar we moeten niet vergeten dat een 200 of 300 jaar oude man of vrouw in die
dagen in de vorm van verhoudingen omgang met jeugdigen kon hebben! – Er waren allerlei soorten perversie. – Vergeet niet dat de jonge
Amazone (reuzen) tiener in de fantasie van hun wereld, hun meest geweldige ding was. Hetzelfde als de types van de sociale wereld van
vandaag!'' (Zie #Rol. 109) – Gen. 19:4, ''En zij vermengden zich op iedere denkbare manier (seksuele revolutie) voortbrengende een
verschrikkelijk kwaad en geweld totdat God hen vernietigde!'' (Lees Gen. Hfst. 6) ''Ingeval u hiervan onder de indruk bent, Noach was 500
jaar oud voordat hij aan zijn drie zonen begon! (Gen. 5:32) – Plus dat Adam tot 930 jaar leefde en kinderen gewon'' (Gen. 5:4-5) – Vers
6 openbaart dat ''Seth kinderen gewon en 912 jaar oud werd.'' En het vertelt over veel meer gevallen! – ''Waren de mannen en vrouwen in
de leeftijd van 300 tot 400 jaar oud nog steeds knap en mooi? Konden ze nog kinderen baren? – Ik heb de intentie hier maar verder niet op in te
gaan. Maar er zijn in de Hoofdstukken van Genesis vele, vele prachtige openbaringen van God.'' ''Zo zien we dat het kwaad en geweld in de
komende dagen een andere teken van onze tijd is! Waakt en bidt!''
''Al deze gebeurtenissen zijn genoeg om ons te laten weten dat dit ons uur is om overal waar we maar kunnen te getuigen; het is een teken
van wereld-oogst; het is rijp!'' – ''Zendt gij de sikkel daarin, want de oogst is gekomen! Wij leven in het teken van de laatste generatie,
die deze dingen zal zien geschieden!'' (Math. 24:33-35) ''Let eveneens op. Jezus is gelijk een man op een verre reis, die bij Zijn terugkeer zal
bezien hoe goed we met ons werk zijn omgegaan!'' (Mark. 13:34-37)
Om de belangrijkheid ervan uit te brengen, zou ik deze notitie opnieuw willen herdrukken: Spreuken. 4:12 zegt, ''Uw weg zal stap voor stap
geopend worden!'' – ''En aangaande het hebben van een aandeel in deze grote oogst, zal de Heere u doormiddel van Zijn veelvuldige wijsheid
zeker begeleiden! Het is snel aan het rijpen, en de Heere Jezus heeft gezegd dat er een tijdslimiet zal zijn; en dat Hij een snel, kort werk zou
doen! – We zijn absoluut in de dagen van wereld-evangelisatie!'' – ''Hij heeft ons het signaal gegeven; de tijd is kort. Laat ons al
hetgene wat we maar kunnen doen!'' – ''Een landbouwer die maar een paar zaden plant, zal slechts een kleine oogst verkrijgen, maar als hij
veel zal planten, zal hij veel oogsten! – En u zult in de oogst van zielen, welke we tezamen winnen, een beloning oogsten! U bent schatten in de
hemel aan het verzamelen!'' (Math. 19:21) – Filp. 1:6, ''En Hij, Die in u een goed werk begonnen is zal het voleindigen!'' – Joz. 1:8 zegt, ''Dat de
Heere met u zal gaan en u niet zal begeven en dat uw wegen voorspoedig en succesvol zullen zijn. En moge de Heere dit voortzetten, wanneer u
uzelf in goddelijke liefde verenigt en tezamen voor zielen bidt!''
''O, hoe wonderbaarlijk zijn de zegeningen van de Heere inzake de individu en de gemeente der laatste dagen. De rechtvaardige zal
groeien als een palmboom! (Ps. 92:12-15) – ''Die in het huis des Heeren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de
voorhoven onzes Gods. In den grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en bloeiende zijn; om te verkondigen,
dat de Heere recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht."
In Jezus Overvloedige Liefde,
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