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PROVIDENTIËLE TIJD - NADERENDE PROFETIE - (EZECHIEL 38)
''In deze speciale brief zullen we verschillende onderwerpen aanhalen. Er vinden vele verbazende gebeurtenissen plaats die verscheidene
duizenden jaren geleden voorzegd zijn; en toch falen zovele Christenen de betekenis en de opzienbarende ontwikkelingen betreffende het
einde van het tijdperk te zien! Openb. 16:12 openbaart bijvoorbeeld dat de grote rivier de Eufraat er voor bestemd is om in onze tijd op
te drogen, zodat als de Koningen van het Oosten dit te zien zouden krijgen zichzelf voor een toekomstige oorlog gereed zullen maken!
Er zijn 3 dingen die tezamen werken om deze profetie te vervullen. Als eerste heeft Turkije overeenkomstig het nieuws als onderdeel van een
massale ontwikkelingsproject de krachtige Rivier de Eufraat van Syrië en Irak weggeleid om de Ataturk-Dam te vullen! Het plan voor het te
ontwikkelen gebied luidt om 21 dammen, 13 waterkrachtcentrales en duizenden mijlen van irrigatie kanalen en sloten te bevatten als het
project compleet is! Ook heeft Syrië een andere grote dam gebouwd om zelfs nog meer water in te sluiten!''
''Ook is er een andere gebeurtenis dat al jarenlang plaatsvindt! De Chinezen bouwen een snelweg naar Armageddon toe! Ze noemen het 'van
het dak' van de wereld naar het Midden-Oosten! Deze nieuwe snelweg bevat alzo werelds langste brug, welke een rivier overbrugt, zijn ligging
is in India. Deze weg maakt het nu voor de troepen en anderen mogelijk om in slechts 33 uur van Karchi tot Kashgar in China te rijden! – Deze
super-snelweg werd uit een aantal van de meest ontzagwekkende bergen in de wereld gehouwen, en is daarom van belangrijke
strategische invloed op de geopolitieke situatie ten oosten van Israël! De snelweg is verdeeld en is 32 voet breed. Het klimt op tot
15,100 voet, en reist vanuit China door naar Mantsjoerije, Mongolië, Nepal, Tibet, Himalaya, West Pakistan, en Afghanistan en dan
bereikt het Syrië en tenslotte eindigt het bij de grenzen van Israël! – Na een wereldwijd vredesovereenkomst zullen de Chinezen en de
Russen (Ezech. 38) deze weg gebruiken en tot in het Midden-Oosten oversteken! Overeenkomstig aan Openb. 9:14-16 zullen er 200 miljoen
helse ruiters in het gebied zijn; plus al de legers van de wereld, welke elkaar in een vurige catastrofale krachtmeting zullen ontmoeten! – En
dan zullen alle energie wapens plotseling in de richting van de hemel gedraaid worden! (Openb. 19:19-21) – En Jezus wint gemakkelijk!''
''Sprekende over de bevolking, toen Johannes dit ongeveer 96-98 n.Chr. schreef, was de bevolking van de gehele wereld iets meer dan 200
miljoen! Zodoende leek zijn voorspelling op dat moment dwaas of vals voor de mensen! – Maar nu in onze dagen kunnen de Chinezen alleen al
200 miljoen troepen opbrengen! De Bijbel is nauwkeurig en onfeilbaar.
En nu de derde grote gebeurtenis. . . ''Zoals u weet voorzei ik in de Geschriften dat de hongersnood alreeds over de hele aarde begint plaats
te vinden. – Voor de latere tijden voorspelt de Bijbel een universele droogte en hongersnood!'' (Openb. 11:6) – Zo zal de grote droogte
op het Oosten de ergste uitwerking hebben, en zal het het laatste water dat van de Eufraat over is gebleven doen opdrogen!
Uiteindelijk zullen hun dammen en grote water projecten hun dus met betrekking tot het voedsel helemaal geen goed doen! En we
begrijpen dat zonder het rantsoenering 'merkteken' niemand zal kunnen eten!'' (Openb. 13:16) ''Als het zwarte en vale paard definitief
de controle over de aarde hebben!'' (Openb. 6:5-8) de twee gruwelijkheden van de ondergang! – Zie omhoog, Jezus komt spoedig!''
''De Chinezen zeggen dat ze weten dat er een grote oorlog op komst is, en met een teken van vrede tot de naties naar buiten toe maken ze
zich er heimelijk gereed voor! – In hun grote steden hebben ze alreeds ondergronds enorme tunnels en schuilkelders uitgegraven om zo aan
atomaire vernietiging en straling te kunnen ontkomen! Maar we weten dat de Schriften zeggen dat ze uit de rotsen en holen zullen komen en
het stof gelijk de slangen zullen likken! – Dit geldt ook voor de andere naties die het zelfde gedaan hebben! – Laten we nog een ding meer
aanhalen. Het was nabij de grote rivier de Eufraat, dat Adam en Eva faalden! Het was het gebied waar de eerste moord plaatsvond,
waar de vreselijke afvalligheid zowel voor en na de zondvloed heeft plaatsgevonden. En waar de Satan zijn eerste triomf behaalde! –
Waar het Grote Babylon verrees en haar systeem van valse religie tot aan de gehele aarde werd verspreidt! En nu zien we dat de
mensen elkaar aan het einde allemaal zullen ontmoeten daar waar de dingen begonnen waren, en in een dodelijke strijd waarbij de
Almachtige verwikkeld is oordeel zullen ontvangen! – Zo zien we dat er niets per toeval zal plaatsvinden, maar dat alles zich in Zijn
providentiële tijd zal ontvouwen. God brengt het overeenkomstig Zijn goddelijk plan welke Hij al vanaf het begin heeft tot stand!'' (Hand.
15:18) – ''Zo zien we dat de drie dingen hierboven de Koningen van het Oosten en de wereld voor Armageddon gereed zullen maken! – Want
het Noorden en het Oosten waar we over spraken zullen eerst toeslaan en de legers van de wereld naar het land van Gods beloftes toe trekken!''
(Israël)
''Vele mensen hebben gevraagd, wie er nog meer bij betrokken zijn? – Nou ja, natuurlijk zullen de anti-Christ en het Midden-Oosten tegen
deze grote machten in gaan! – En de VS zullen hier ook rechtstreeks bij betrokken worden! Omdat van hetgeen de Heere mij heeft laten zien, er
op de meeste van haar grote steden atomaire raketten neer zullen regenen! . . . Ik weet dat het de rest van de VS zal raken, maar ik voorzag dat
de Oost kust geheel werd weggevaagd! Nu zeggen de VS en deze naties; Zijt gij gekomen om een buit te halen?'' (Ezech. 38:13) Laten we dit
interpreteren. . . ''Sheba, Dedan en de kooplieden van Tarsis (West Europa) en al de jonge leeuwen (USA, Canada, Australie, Nieuw Zeeland en al
de voormalige koninkrijken van Engeland. Dus zij en de anti-Christ gaan op om de Russische (vazalstaten) en de Chinezen in een
ontzagwekkende krachtmeting te stoppen; een geen-win situatie, maar Jezus wint het allemaal!
In geval sommige dit niet zien, zullen we een gedeelte van mijn ''Speciaal Schrijven'' herhalen – Rusland heeft de zaden gezaaid om een
nieuw imperium te beginnen, Oost en West Europa. Dan zal er binnenkort een Gog-type leider verschijnen en zichzelf met West Europa op één
lijn zetten! Hij zal het Vaticaan – Babylon en het anti-Christelijk systeem ondersteunen! (Openb. 13:2) De voeten van een beer!''
''De anti-Christ zal alle schatten van het Vaticaan controleren. In overeenstemming zal hij de olie-Arabieren controleren! – Hij zal de Joden
zoveel rijkdom en goud laten zien dat zij hem als de messias zullen accepteren! – Als de grote hongersnood de aarde opschrikt controleert hij
ook al het voedsel! – De anti-Christ zal zijn kiezers bedriegen. Tenslotte zal hij gedurende de Verdrukking geen behoefte aan de
(Babylon) kerken hebben en hij zal het Vaticaan opblazen! – Rusland is tevreden! – Hij zal in de Joodse Tempel zitten en beweren dat
hij God is. (2 Thess. 2:4) – Hij verraad de Joden en begint al degenen zonder het merkteken af te slachten! – Omwille van de handel
zaken en voedsel tekorten blijken China en Rusland bedrogen, en vallen aan! (Ezech. 38) De Atomische oorlog zal beginnen. De USA was ook
bedrogen en valt ook aan!''
Een opmerking: ''De anti-Christ wil in die tijd Jeruzalem als de religieuze hoofdstad van de wereld, en niet het Vaticaan! Daarom vernietigt
hij het, hoewel hij er in het begin rechtstreeks aan geassocieerd was!'' (Openb. 17:16-18) – ''Rusland zou hem er bij kunnen helpen om dat te
doen; en daarna zullen ze zich tegen hem keren!'' (In mijn toekomstige brieven hebben we enkele geweldige seizoenen en cycli voorspellingen.
– Zie ernaar uit!)
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