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BELANGRIJKE TEKENEN
''Wat de wereld op dit moment nodig heeft is de Heere Jezus, en de volledige macht van Zijn gezalfde kracht! Als we om ons heen kijken
kunnen we de demonische machten aan het werk zien, in elk deel van onze natie en in elke sectie van de wereld slaan ze toe! Men beseft
geestelijk dat de dingen tot een hoogtepunt aan het stijgen zijn, en dat het tijdperk snel naar een climax op weg is!'' – ''We hebben in het
verleden de diepgaande veranderingen die deze natie aanzienlijk beïnvloed hebben gezien, en het zal zelfs nog meer beïnvloed
worden. De wereld gaat van de ene naar de andere schok, van de ene schokkende gebeurtenis naar de volgende! Zoals op het nieuws werd
gezegd, wie weet wat het volgende zal zijn wat er staat te gebeuren!'' ''Ik kan hier op antwoorden, veel! Er zullen dingen gaan plaatshebben die
nog nooit eerder tevoren gezien waren! Explosieve gebeurtenissen die de samenleving zullen doen schudden liggen vlak voor de boeg, en die
het later in de handen van het uniforme systeem en controle zullen plaatsen!'' – ''Uitgezonderd de kinderen van de Heere, is de samenleving in
verwarring en absoluut in de verkeerde richting gaande! Alhoewel het er voor de wereld uiteindelijk uit zal zien alsof het goed is, maar het zal
niet goed aflopen! Er daalt een wolk van misleiding op de mensheid neer; er wordt een grote valstrik voor de naties uitgespannen!'' – ''Nu is de
dag van redding en bevrijding, want binnenkort zal het zelfs daarvoor te laat zijn!''
''Een ding is zeker, de Heere is aangaande al de gebeurtenissen op de aarde goed op de hoogte! Hij alleen is het antwoord, en de enige die de
mensenkinderen kan helpen!'' – ''Door de urgentie in mijn hart weet ik dat de tijd kort is, en dat we binnenkort weg zullen vliegen!'' Laten we
voor sommige waardevolle informatie Ps. 90:1-6 lezen, ''Heere! Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de
bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. Gij doet den
mens wederkeren tot verbrijzeling, en zegt: Keert weder, gij mensenkinderen! Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van
gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen; zij zijn gelijk een slaap; in den morgenstond zijn zij
gelijk het gras, dat verandert; In den morgenstond bloeit het, en het verandert; des avonds wordt het afgesneden, en het verdort!'' –
Vers 9 toont de kortheid van onze tijd, het zegt, ''wij brengen onze jaren door als een verhaal dat verteld wordt!'' Vers, 10, ''openbaart de
gemiddelde leeftijd van degenen die op de aarde wonen! Dan zegt het; want het is snel afgesneden, en daarna vliegen we weg!'' – ''Profetisch
gesproken zijn we er bijna klaar voor om dat te doen, en het is zelfs mogelijk dat het eerder zal zijn dan de meesten denken!'' – Vers. 12, ''Leer
ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen! Dit vers heeft met betrekking tot het leven een dubbele betekenis, maar het betekent
ook dat we de tekenen rondom ons in het oog moeten houden, zodat we ons Zijn komst zullen beseffen!'' Vers 13 zegt, ''Keer weder, O Heere,
tot hoe lange? – Omdat Israël weer in haar thuisland is weten we dat het niet lang meer zal duren, en het zal in onze generatie gebeuren! Als de
ware Gemeente een wijs hart zal bekomen, zal Hij de nabijheid van Zijn verschijning onthullen!''
Jezus gaf ons bepaalde tekenen, om naar uit te zien; we zullen er een paar opnoemen! . . . ''Dat er een bevolkingsexplosie zal zijn, in
combinatie met schaarste wat wereldwijd rampen teweegbrengt! Over de gehele wereld zullen epidemieën en ziekten toenemen!'' – ''De
krachten der hemelen zullen geschud worden (atomaire uitvindingen)! Doordat de Heere komende is en de verschrikkelijke gebeurtenissen
daarop zullen volgen, zouden de harten van de mensen bezwijken!'' (Luk. 21:26)
''Nationale angst en ongeregeldheden! . . . Verdorvenheid als in de dagen van Noach! . . . Spotters met betrekking tot Zijn komst!''
''Wetteloosheid! . . . De Joden zouden naar Israël terugkeren, plus in de latere dagen ook de rijkdom der Joden!'' ''De ongehoorzaamheid van de
jeugd! . . . Het verraad door dierbaren! En overal het teken van afvalligheid!'' ''Tevergeefs vele verschillende vrede onderhandelingen, met
inbegrip de laatste vrede onderhandeling van de mens! (1 Thess. 5:3 – Dan. 11:44-45) ''De tekenen van duivelse leerstellingen! . . .
Aanhaling: In sommige plaatsen van de VS gebruiken ze zelfs kinderen voor menselijke offerandes, plus de aanbidding van de Satan; en het in
praktijk brengen van Voodoo en hekserij! In combinatie met drugs, orgiën en uitspattingen, etc.!''
''Een ander belangrijk teken . . . de Bijbel zegt dat we de vruchtbaarheid van het land Israël zouden zien en dat is uitgekomen – vegetatie,
bloemen, bomen en etc.!'' – ''Aan het einde van het tijdperk, zouden de Christenen, God voor het wereldse plezier in de steek laten! Ook zouden
in iedere natie valse cultussen en profeten zijn! Dit is echt heel belangrijk, en het neemt dagelijks toe!''
''Wat betreft de wereld, zal Jezus komst plotseling en onverwachts zijn!'' – ''We kunnen alreeds de schaduwen van de antichrist beginnen te
zien verschijnen, zodoende weten we dat Jezus zeer spoedig komt!'' Op het nieuws werd gezegd, ''Het lijkt wel alsof alles in deze wereld
corrupt is, of die weg opgaat! Vervuiling, ziekte, honger, oorlog, politiek, economie, jeugd, drugs! Er werd gevraagd wanneer het zal ophouden?
Hoe kunnen we uit deze moeilijkheden komen? Wie zal het recht zetten?'' – ''Zij zeiden dat daarvoor een echte super leider nodig is! En zo'n
type persoonlijkheid is nu juist aan het opkomen en macht aan het verkrijgen!'' – ''De Bijbel onderwijst definitief, dat als het tijdperk
eindigt, er een grote misleider in de wereld zal opkomen, een man van enorme macht, een fascinerende persoonlijkheid die zichzelf
zelfs als God zal representeren! Maar de echte waarheid is dat hij Satans meesterwerk is! Paulus spreekt over deze persoonlijkheid in II
Thess. 2:4 als de zoon des verderfs! Hij zal krachten manifesteren welke de wereld zullen verleiden! Iemand die duistere raadselen verstaat!
Hij zal de massa's misleiden en door hun bewonderd worden!'' – ''Hij zal charismatisch zijn, en met het element van mysterie omgeven zijn! Hij
zal de mensheid vergiftigen met misleiding; een wereld van gevormd geloof en fantasie! Maar het zal allemaal leugen en bedrog zijn!'' – ''Mijn
opinie is, dat deze gebeurtenissen werkelijk heel dichtbij zijn!''
In deze volgende Schriftgedeeltes wordt de laatste grote strijd en Gods tussenkomst onthuld! (Ps. 46:9-10 ''Komt, aanschouwt de daden des
Heeren, Die verwoestingen op aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt, en de spies aan
twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt!''
''We weten dat het niet lang meer zal duren, totdat al deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden, dus laten we waken en bidden, en laat de
liefelijkheden des Heeren, onzes Gods; zij over ons: en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen,
bevestig dat! Amen!'' (Ps. 90:17) – ''Ja, de oogst is rijp!''
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