
  
PROFETISCHE  TIJD  KRINGLOPEN''Alle tekenen wijzen op het sluiten van het tijdperk! - Krachtige uitgesproken Bijbelse profetieën geven dit aan! Maar alsof dit niet genoeg is,  vertellen sommige wetenschappers ons, die de aardse condities en atmosferen bestuderen, dat onder deze condities deze beschaving niet lang kan overleven. Natuurlijk zeggen sommige, dat voor deze tijd een atoom oorlog het zal beëindigen! Maar als we zien, zelfs voor hen die de Bijbel niet begrijpen, het een somber uitzicht geeft! - Maar we hebben een zeker Woord van profetie als de '' morgen Ster '' in onze harten opgaat,dan dingen die in een donker tijdperk komen, openbaren zullen !'' - ''  Wij zijn niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen !'' ( 1 Thess. 5 : 4 ) Laat ons opnieuw sommige feiten in ogenschouw nemen, zelfs deze die we vermeldt hebben, en er nu van bewust zijn! -  '' Als u zich de profetie betreffende de zon en zijn effecten op de aarde, mensen, en weer herinnert! Nogal een tijdje geleden, haalde ik dit onderwerp hier aan !'' - '' '' Wetenschappers hebben daar op de Noord en Zuid Pool een groot gat in onze ozonlaag ontdekt,en het spreidt zich uit! - Het is deze bedekking die ons tegen de schadelijke stralen van de zon beschermt !  -  Zij  vrezen dat,  als  deze opening zich zal  uitspreiden,  het veel  van de ozonlaag zal  verwoesten; en elk jaar de huidkanker zal  toenemen, en speciaal hen die voor een langere periode in de zon zijn! - Een poosje later ging het nieuwsverslag hierover, en lieten zij foto's op de manier zoals het gebeurde zien!'' - Maar zij vrezen voor een toename, hoewel het op dit moment nog niet zo slecht is !  God's plagen veroorzaken een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden! ( Openb. 16 : 2 ) -  Vers 9 - 11 laat werkelijk de hevigheid hiervan zien !''  -  '' We zien het nu op een geringe manier, maar profetie werpt voor een groter 

deel , haar schaduwen vooruit! - Jezus heeft beslist gezegd, daar zullen tekenen in de zon zijn ! '' ( Luk. 21 : 25 ) Pestilentie is voor het einde van ons tijdperk voorzegd!  - Dit kan op verschillende manieren gebeuren - water,  lucht,  gewassen, etc!''   -  ''  Ook vervuiling is een andere onheilspellende bedreiging geworden. Op vele plaatsen heeft het de lucht speciaal rond onze grote steden van blauw tot een donkere grijze kleur omgekeerd, en de Schriften voorzeiden, dat er een '' donkerheid en somberheid ''  zou zijn, die tot een verergering in de Grote Verdrukking zou leiden !'' '' Om de explosie van de populatie in verschillende landen, zijn ze nu in zorgen of zij wel voldoende voedsel zullen hebben, als hongersnood en droogte alreeds vele streken van de aarde getroffen hebben! - En de populatie breidt zich uit, alleen China al heeft een beheersing van een biljoen mensen, Azië, India, etc. niet bij ingesloten!'' - '' Zelfs een slechte oogst betreffende deze naties, die in de werelds voedsel productie voorzien, en het zou een paniek rond de aarde kunnen veroorzaken! - En later in het tijdperk zullen er verschillende hongersnoden en voedsel tekorten duidelijk gaan plaatsvinden! - Voedsel op rantsoen stellen, want het is schaars !'' -  '' Er is duidelijk een sociale onrust komende, met wereldwijd een 
burgerlijke opstand! En de regeringen zijn werkelijk voor deze en andere problemen niet gereed! - Veel van dit alles, zal vlak voordat het 
merkteken zal worden uitgegeven plaatsvinden!  Geweld en terreur zal zich in een sterke mate over de aarde verspreiden, en dan door 
een dictator worden overgenomen !'' - '' De Heere openbaarde aan mij, dat mannen - rijk, religieus en politiek  - in het geheim aan een wereld samenstelling aan het werken zijn, het vaststellen van nieuwe wetten en levens standaard, en een heel nieuw religieus en economisch systeem ! - Dit zal op de gestelde tijd verschijnen !'' '' Al deze tekenen geven te kennen, dat de terugkeer van Jezus spoedig is. We zien meer bewijzen en beweging in het criminele, met een samenleving van drugs afhankelijk, de dreiging van een nucleaire oorlog, terrorisme en de jeugd problemen! - Dit alles getuigt dat het uur aanstaande is !  - Plus overeenkomstig  de  Bijbel  tijd  kringloop  hebben  wij  nu  6000  jaren  van  mens  week  afgerond  en  bevinden  we  ons  nu  in  geleende  tijd,  een overgangsperiode - '' Hier is een ander type van tijd kringloop, die ik hier in de Capstone predikte, en wil het hier in beschouwing nemen ! - Vele hebben  deze  belangrijke  tijds  maatstaf  niet  tot  werkelijkheid  gemaakt.  God's  gebeurtenissen  zijn  in  tijds  patronen,  en  gebeuren  in  zekere tijdsgewrichten in de geschiedenis !  God gebruikt nu, een 40 jaar kringloop betreffende Israël, maar in deze tijdmaat gebruikte Hij 35 jaar voor een generatie!'' - En we lezen in Math. 1 : 17, '' Al de generaties dan, van Abraham tot aan David, zijn veertien generaties; en van David tot de 
Babylonische overvoering, zijn veertien generaties; en van de Babylonische overvoering tot Christus zijn veertien generaties!'' -  Elke 14 generaties zoals we zien zijn 490 jaren! - Dit moet dus heel belangrijk geweest zijn, anders zou de Heere dit niet met Zijn eerste komst hebben verbonden! - En als we het nu nemen vanaf Christus, 4 x 490 brengt het ons bij 1960 !  De kringlopen houden in, dat het voor de Gemeente en Israël een hele betekenisvolle periode zal zijn !''  -  '' Van nu af, zijn we in een kruising van de goddelijke voorzienigheid! - We zouden gereed moeten zijn,  om op ieder tijd weg te gaan! Voor de Christen zal elk jaar heel waardevol zijn ! – We moeten ons werk in de oogst snel doen, want onze tijd heeft een grens !''  '' De tijd zal voortduren, met sommige opzienbarende en schokkende gebeurtenissen! - Vele ongewone en verschillende dingen gaan er gebeuren! - Maar het is in de toekomst, dat er in iedere categorie de meest noodlottige, vreesachtige en hachelijke gebeurtenissen plaatsvinden, die niet eerder in de wereld geschiedenis gekend zijn!'' -  '' Het zal een donker tijdperk van apocalyptische gebeurtenissen zijn! - De naties zijn werkelijk in, voor schokkende bejegening! - En de Schriften zeggen, dat de kwade bevolking het naderende dilemma niet bewust is, maar de wijze zullen het verstaan !  -  Maar zelfs Israël, en sommige van God's mensen zien op dit moment het gevaar, en de verkorting van dit gebied niet!'' -  Jer. 8 : 7, '' Ja, zelfs een 
ooievaar aan den hemel weet zijn gezette tijden; en een tortelduif, en kraan, en zwaluw, nemen de tijd hunner aankomst waar; maar Mijn 
volk kent  het  oordeel  des Heeren niet  !'' -  ''  Er  is  een wereld  revolutie  opkomst,  die  met  de  apocalyptische gebeurtenissen van de  Grote Verdrukking zal samensmelten! - En overeenkomstig de Schriften, zullen al deze gebeurtenissen als een valstrik over de gehele aarde komen!'' Nu is het de tijd om te waken en te bidden, en bent gij alzo gereed! - Jezus komt spoedig!''   In Zijn Overvloedige Liefde,Neal  Frisby

                   www.NealFrisby.nl                                                                                                                     Neal Frisby Hoofdsteen Partners © – sw.107

1. Neal Frisby Hoofdsteen Partners                                    Speciaal Schrijven JAAR 2009

http://Www.nealfrisby.nl/

