De Bijbel is het enige boek, welke de profetische woorden van God bevat. Meer dan
ooit dient men te begrijpen dat profetie geen commerciële waarzeggerij is, en God
geen waarzegger, trouwens Hij verbiedt zulke misleidende praktijken van waarheid
en leugen door elkaar. God gebruikte mensen zoals u en ik, om Zijn raad en liefde te
betonen, doch de Bijbelse profeten waren niet geliefd. Tenslotte zond Hij zijn zoon,
Jezus. Ook verwerpt de meerderheid zijn woorden nog altijd, en predikt men een
andere Jezus, niet zo radicaal, maar populair.

De “kerk” zette Jezus aan de deur! (Openb.3:20) Jezus is Joods! De
wereld zoekt een soort Jezus, een Messias, een plaatsvervangende,
(Gr. Anti-christ) welke een mix geeft van religie, waarbij alle
staatsgodsdiensten één zouden worden over de ganse wereld. Dan
zou er wereldvrede kunnen komen, denkt men. Men zoekt een
Verenigde Naties met grote macht voor Godsdiensten. Nog voor de
dag van God, komt er eerst nog een schijnvrede van zeven jaar,
beter, een wapenstilstand en verbond met Israël.

Er is een groot probleem:
De God van Israël, is niet akkoord! God wordt kwaad!
Zijn profeten schreven over toekomende tijden zoals wij vandaag dit reeds langzaam
voelen aankomen, met verdriet en tranen. Gods volk laat zich bedriegen, en stelt zijn
vertrouwen op een komende valse Messias. Bijbelgetrouwe christenen begrijpen het
handelen van God, ook in deze dagen. God is liefde, en vergeet zijn aangenomen
kinderen niet! Er komt een leugenaar, met een leugenachtige godsdienst dwang,
zwaard en agressie.
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9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en
bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren
gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden
kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de
leugen geloven 2 Thess.2

WAT ZAL DIE DAG VAN JAHWEH ZIJN?
14 Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des
Heren; bitter schreeuwt dan de held. 15 Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag
van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een
dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke
duisternis, Zefania 1

Onder duisternis hebben wij in de Bijbel twee exegetische opties. Een eerste letterlijk
dan, een tweede als symbool voor onwetendheid en onbegrip. Daarom is de context
van groot belang. De profeet Amos schrijft ook in de letterlijke zin van duisternis en
geen licht.(Amos.5:20)

DE DRIEDAAGSE VAN GOD
Als God toornig wordt, dan kan niemand nog weerstand bieden, ook de farao niet
destijds! God gebruikte Mozes en wij lezen:
21 Daarna zeide de Here tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, opdat er
duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan tasten. 22 En Mozes
strekte zijn hand uit naar de hemel, en er was gedurende drie dagen een dikke
duisternis in het gehele land Egypte. 23 Gedurende drie dagen kon niemand een
ander zien, noch van zijn plaats opstaan; maar alle Israëlieten hadden licht,
waar zij woonden.Exod.10
Dit natuurverschijnsel
stond onder Gods leiding.
Hij herinnert ons aan het
teken van Jona, drie
dagen duisternis. Als een
teken voor de ongelovigen.
(Matth.12) De aarde wordt
door de elektriciteit van de
zon draaiende gehouden.
Het draaien van de aarde
is niet eeuwig. Gedurende
deze drie dagen was er
geen zon, maan of sterren
te zien zijn. Deze
duisternis keert terug
gedurende Gods oordeelstijd.
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Alles wat met elektriciteit werkt zal drie dagen niet kunnen functioneren. De
wereldleiders kennen deze mogelijkheid, en maken zich ernstig zorgen. Zij dachten
dat met het jaar 2000 dit kon gebeuren. Via het “computerprobleem” Y2K gooide
men zand in de ogen van de wereldbevolking. De banken zouden drie dagen worden
gesloten. Zo bouwde men al ondergrondse steden. Zij, de “elite”, en hun familie
kunnen zich vooraf met ruimtevoertuigen drie dagen beveiligen. Jammer voor hen!
God zal ze vinden, die oneerlijke superrijken! God spreekt een vloek over hen uit:
9 Wee hem die onrechtmatig gewin bijeenbrengt voor zijn huis, om zijn nest te maken
in de hoogte, ten einde zich te redden uit de greep van het onheil! Hab.2

4 Al zoudt gij uw nest zo hoog bouwen als de gier,
ja, al was het geplaatst tussen de sterren, vandaar zal Ik u neerhalen,
luidt het woord des Heren. Obadja 1
De tijd die hieraan voorafgaat zal gekenmerkt worden door toename van
aardbevingen, stormen, en vulkanen die opnieuw actief worden. Het noorderlicht zal
meer in de kijker komen. Het zonnesysteem is langzaam bezig af te sterven. Minder
zonlicht werd al vastgesteld.
De komende antichrist zal dit gebeuren willen nabootsen, hij wil een driedaagse
duisternis nabootsen, zoals met een Elektro Magnetische bom. Chaos scheppen om
daarna de NWO te vestigen. Men zal smeken om een wereldleider, die vrede zou
brengen. De duivelse aanhangers hebben drie wereldoorlogen gepland, de derde
komt nog. Daartussen is er enkel een afgesproken wapenstilstand geweest.
Wereldvrede komt er enkel door Jezus Christus met een hervormde schepping;
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