


De Boodschapper
Aan

Het Tijdperk Van De

Gemeente Van Laodicea

Openbaring 3:14-22
 “En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt

de Amen, de Getrouwe en Waarachtige Getuige, het begin der
schepping Gods.

Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart
gij maar koud of heet!

Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u
uit Mijn mond spuwen.

Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan
niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en
jammerlijke en arme en blinde en naakte,

Raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur
gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen,
opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet
zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken,
opdat gij zien moogt.

Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan
ijverig en bekeer u.

Zie, Ik sta aan de de deur en Ik klop. Indien iemand naar
mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen
en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn
troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn
Vader op Zijn troon.

Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten
zegt.”
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De Boodschapper

Ik betwijfel ten zeerste of er ooit een tijdperk is geweest, dat waarlijk
haar boodschapper heeft gekend, die God tot haar gezonden heeft, met
uitzondering dan van het eerste tijdperk waarvan Paulus de
boodschapper was. En zelfs in dat tijdperk erkenden velen hem niet als
zodanig.

Nu zal het tijdperk waar wij in leven er een van zeer korte duur zijn.
De gebeurtenissen volgen elkaar zeer snel op. De boodschapper aan de
Laodicea-Gemeente moet hier dus thans zijn, hoewel wij hem misschien
niet als zodanig kennen. Maar er zal voorzeker een tijd komen dat hij
bekend zal worden. Ik kan dat nu aantonen, want er zijn
Schriftgedeelten, die zijn bediening beschrijven.

Allereerst zal die boodschapper een profeet moeten zijn. Hij zal het
ambt van profeet hebben. Hij zal de profetische bediening hebben. Die
zal volkomen gefundeerd zijn op het Woord, omdat wanneer hij
profeteert of een visioen krijgt, het altijd “naar het Woord” zal zijn en
het ALTIJD uit zal komen. Hij zal als profeet gerechtvaardigd worden
vanwege zijn nauwkeurigheid. Het bewijs, dat hij een profeet is kunt u
vinden in Openbaring 10:7 “Maar in de dagen van de stem van de
zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het
geheimenis van God, gelijk Hij Zijn knechten, de profeten, heeft
verkondigd.” De persoon nu die in dit vers een ‘engel’ wordt genoemd in
de King James Bijbel is GEEN hemels wezen. De zesde engel, die
bazuint, een hemels wezen, is te vinden in Openbaring 9:13 en de zevende
engel - evenzo een hemels wezen - verschijnt in Openbaring 11:15.
Degene waar echter in Openbaring 10:7 over gesproken wordt, is de
engel aan het zevende tijdperk en hij is een mens, die een boodschap van
God moet brengen, en zijn boodschap en bediening zal het geheimenis
van God voleindigen, gelijk Hij Zijn knechten de profeten heeft
verkondigd. God zal deze laatste boodschapper als profeet behandelen,
OMDAT HIJ EEN PROFEET IS. Paulus was een profeet in het eerste
tijdperk en het laatste tijdperk zal ook een profeet krijgen. Amos 3:6-7
“Wordt de bazuin in de stad geblazen, zonder dat de inwoners
opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die
bewerkt? Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart Zijn
raad aan Zijn knechten, de profeten.”

Het geschiedde in de periode van de eindtijd dat de zeven
donderslagen van Jezus te voorschijn kwamen. Openbaring 10:3-4 “En
hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de
zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen
gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit
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de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken
hebben en schrijf het niet op.” Wat er in die donderslagen was weet
niemand. Maar wij moeten het weten. En er zal een profeet voor nodig
zijn om de openbaring te krijgen, omdat God geen andere weg heeft
waardoor Hij Zijn Schriftuurlijke openbaringen bekend maakt dan door
een profeet. Het Woord is altijd door een profeet gekomen en zal altijd
door een profeet komen. Dat dit Gods wet is, blijkt duidelijk uit een
vluchtig onderzoek van de Schrift. De onveranderlijke God met
onveranderlijke wegen zond Zijn profeet in ieder tijdperk waar het volk
van de Goddelijke orde was afgeweken. Waar zowel de theologen als de
mensen het Woord gingen verlaten, zond God altijd Zijn dienstknecht
tot deze mensen (maar buiten de theologen om) om valse leringen recht
te zetten en om de mensen terug te brengen tot God.

We zien dus, dat er een boodschapper aan het zevende tijdperk
verschijnt en hij is een profeet.

Niet alleen zien wij deze boodschapper in Openbaring 10:7
verschijnen, maar wij zien dat het Woord spreekt over Elia, die komen
zou voor de wederkomst van Jezus. In Mattheüs 17:10 “En de discipelen
vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat
Elia eerst moet komen?” Hij antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en
alles herstellen.” Voor de wederkomst van onze Here moet Elia
terugkeren om in de gemeente een werk van wederoprichting (herstel) te
doen. Dit wordt gezegd in Maleachi 4:5 “Zie, Ik zend u de profeet Elia,
voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.” vs. 6: “Hij zal het
hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen
tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.” Er
bestaat absoluut geen twijfel over de terugkeer van Elia voor de
wederkomst van Jezus. Hij heeft een bijzonder werk te volbrengen. Dat
werk is het deel van Maleachi 4:6, dat zegt: “Hij zal het hart der kinderen
terugvoeren tot hun vaderen.” Dat wij weten, dat hij dit bijzondere werk
te dien tijde moet doen, doordat hij het deel dat zegt: “Hij zal de harten
der vaderen wederbrengen tot de kinderen” reeds heeft vervuld, toen de
Elia bediening zijn vervulling vond in Johannes de Doper. Lukas 1:17
“En hij zal voor Zijn aangezicht uitgaan in de Geest en de kracht van
Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de
ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de
Here een weltoegerust volk te bereiden.” Onder de bediening van
Johannes de Doper werden de “harten der vaderen teruggevoerd tot de
kinderen”. Wij weten dit doordat Jezus het zo gezegd heeft. Maar er
wordt niet gezegd, dat de harten der kinderen teruggevoerd werden tot
de vaderen. Dat moet nog geschieden. De harten der kinderen van de
laatste dagen zullen teruggevoerd worden tot de pinkstervaderen.
Johannes bereidde de vaderen voor op Jezus, die de kinderen moest
verwelkomen in de schaapskooi. Deze profeet, op wie de Geest van Elia
valt, zal de kinderen toebereiden om Jezus weer te verwelkomen.

Jezus noemde Johannes de Doper Elia. Mattheüs 17:12 “Elia zal wel
komen en alles herstellen, maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij
hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden.” Hij
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noemde Johannes Elia, omdat dezelfde geest, die op Elia rustte op
Johannes was teruggekomen, net zoals die Geest ook op Eliza was
teruggekomen na de regering van koning Achab. Die Geest zal even
voordat Jezus wederkomt opnieuw op een mens nederkomen. Dit zal een
profeet zijn. Hij zal als zodanig door God gerechtvaardigd worden. Daar
Jezus Zelf hier niet in het vlees aanwezig zal zijn om hem te
rechtvaardigen (zoals bij Johannes het geval is geweest), zal de Heilige
Geest dit doen, zodat zijn bediening gevolgd zal worden door grote en
wonderbare manifestaties. Daar hij een profeet is, zal iedere openbaring
bevestigd worden, want iedere openbaring zal uitkomen. Wonderbare
werken van kracht zullen op zijn bevel in geloof plaatsvinden. Dan zal
de boodschap worden gebracht, die God hem gegeven heeft in het Woord
om het volk weder te brengen tot de waarheid en de zuivere kracht van
God. Sommigen zullen luisteren, maar de overgrote meerderheid zal
trouw blijven aan het formalisme en hem verwerpen.

Daar deze Profeet-Boodschapper uit Openbaring 10:7 dezelfde zal
zijn als die uit Maleachi 4:5-6, zal hij in wezen veel gemeen hebben met
Elia en Johannes. Beiden waren mannen die los stonden van de erkende
godsdienstige scholen in hun dagen. Beiden waren mannen van de
woestijn. Beiden handelden uitsluitend als zij het “Zo spreekt de Here.”
hadden, rechtstreeks van God door openbaring. Beiden gingen tekeer
tegen de geestelijke stand en leiders van hun dagen. Maar niet alleen dat,
zij voeren ook uit tegen allen, die verdorven waren of die anderen naar
de ondergang leidden. En merk op, dat beiden veel profeteerden tegen
onzedelijke vrouwen en hun wandel. Elia ging tekeer tegen Izebel en
Johannes berispte Herodias, de vrouw van Filippus.

Hoewel hij niet populair zal zijn, zal hij toch door God
gerechtvaardigd worden. Zoals Jezus Johannes en de Heilige Geest
Jezus bekrachtigde, kunnen wij eveneens verwachten, dat deze man
allereerst bekrachtigd zal worden door de Geest, die in zijn leven
krachten zal werken, die niet te loochenen vallen en die nergens anders
gevonden zullen worden. En Jezus zal Zelf bij Zijn terugkeer hem
bekrachtigen zoals Hij Johannes bevestigd heeft. Johannes getuigde dat
Jezus komende was - en deze man zal evenals Johannes getuigen, dat
Jezus komende is. En de uiteindelijke wederkomst van Christus zal
aantonen dat deze man inderdaad de voorloper van Zijn tweede komst is
geweest. Dit is het laatste bewijs, dat hij inderdaad de profeet uit
Maleachi 4 is, want aan het eind der heidenbedeling zal Jezus Zelf
verschijnen. Dan zal het te laat zijn voor hen, die hem hebben verworpen.

Laten wij om onze voordracht van deze profeet van de eindtijd
verder te verduidelijken, opmerken, dat de profeet uit Mattheüs 11:12
Johannes de Doper was, zoals voorzegd werd in Maleachi 3:1 “Zie, Ik
zend Mijn bode, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling
zal tot Zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des
verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen.”
Mattheüs 11:1-12 “En het geschiedde, toen Jezus Zijn bevelen aan Zijn
twaalf discipelen ten einde had gebracht, dat Hij vandaar vertrok om te
leren en te prediken in hun steden. Johannes nu hoorde in de gevangenis
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de werken van de Christus en liet Hem door zijn discipelen de vraag
overbrengen: Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te
verwachten? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en
boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: blinden worden ziende en
lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden
worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. En zalig is wie aan
Mij geen aanstoot neemt. Terwijl dezen heengingen, begon Jezus tot de
scharen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij in de woestijn gaan
aanschouwen? Een riet, door de wind bewogen? Maar wat zijt gij gaan
zien? Een mens in weelderige kleding? Zie, die weelderige kleding dragen,
zijn aan de hoven der koningen. Maar waarom zijt gij dan gegaan? Om
een profeet te zien? Ja, Ik zeg u, zelfs meer dan een profeet. Deze is het,
van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit,
die uw weg voor U heen bereiden zal. Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die
uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes
de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan
hij.” Dit heeft reeds plaatsgevonden. Dit is geschied. Het is voorbij.
Maar zie nu in Maleachi 4:1-6 “Want zie, de dag komt, brandend als een
oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven,
zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken - zegt de
Here der heerscharen - welke hun wortel noch tak zal overlaten. Maar
voor u, die Mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er
zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als
kalveren uit de stal. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof
zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de
Here der heerscharen. Gedenkt de wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik
hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en
verordeningen. Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en
geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren
tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet
kome en het land treffe met de ban.” Ziet u, omiddellijk na de komst van
DEZE Elia zal de aarde door vuur gelouterd worden en zullen de
goddelozen tot as verbrand worden. Dit gebeurde natuurlijk NIET in de
tijd van Johannes (de Elia voor zijn tijd). De Geest van God, die de komst
van de boodschapper uit Maleachi 3:1 (Johannes) aankondigde,
herhaalde slechts Zijn vorige profetische vermelding in Jesaja 40:3 en
wel liefst zeker drie eeuwen daarvoor. “Hoor, iemand roept: Bereidt in
de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze
God.” Zowel Jesaja als Maleachi geven door de Heilige Geest Johannes
weer in Mattheüs 3:3 “De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt
de weg des Heren, maakt recht Zijn paden.” Uit de Schrift blijkt dus wel
heel duidelijk dat de profeet uit Maleachi 3 Johannes was en NIET de
profeet uit Maleachi 4, ofschoon zowel op Johannes als op deze profeet
van de eindtijd dezelfde Geest rust als op Elia.

Nu gaat de boodschapper uit Maleachi 4 en Openbaring 10:7 twee
dingen volbrengen. Ten eerste: volgens Maleachi 4 zal hij de harten der
kinderen terugvoeren tot hun vaderen. Ten tweede: hij zal de
verborgenheden van de zeven donderslagen uit Openbaring 10
openbaren; dit zijn de openbaringen, die in de zeven zegels zijn. Deze
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van Godswege geopenbaarde ‘geheimenis-waarheden’ zullen de harten
der kinderen in letterlijke zin wederbrengen tot de pinkstervaderen.
Zo is het precies.

Maar neem ook het volgende eens in overweging. Deze Profeet-
Boodschapper zal dezelfde natuur en dezelfde wijze van doen hebben
als Elia en Johannes. De mensen in de dagen van deze Profeet-
Boodschapper zullen precies zijn als de mensen in de dagen van Achab
en Johannes waren. En daar het “ALLEEN DE KINDEREN” zullen
zijn, wier harten teruggevoerd worden, zullen het ook slechts de
kinderen zijn, die zullen luisteren. In de dagen van Achab werden er
slechts 7000 Israëlieten gevonden, die het ware zaad in zich hadden. In
Johannes’ dagen waren het er ook slechts enkelen. De grote massa van
die beide tijdperken was verzonken in de ontucht van de
afgodendienst.

Ik wil de Profeet-Boodschapper aan Laodicea en Johannes, de
Profeet-Boodschapper, die aan de eerste komst van Jezus voorafging, op
nog één punt met elkaar vergelijken. De mensen uit Johannes’ dagen
zagen hem aan voor de Messias. Johannes 1:19-20 “En dit was het
getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en
Levieten tot Hem zonden om Hem te vragen: Wie zijt gij? En Hij beleed
en ontkende het niet; en Hij beleed: Ik ben de Christus niet.” Nu zal deze
Profeet-Boodschapper van de laatste dag zo’n kracht voor de Here
bezitten, dat er mensen zullen zijn, die hem aanzien voor de Here Jezus.
(Er zal in de eindtijd een geest in de wereld uitgaan, die sommigen zal
verleiden en ertoe brengen dit te geloven. Mattheüs 24:23-26 “Want er
zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote
tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de
uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men
dan tot u zegt: Ziet, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in
de binnenkamer, gelooft het niet.”) Maar geloof er niet in. Hij is niet
Jezus Christus. Hij is niet de Zoon van God. HIJ IS EEN DER
BROEDEREN, EEN PROFEET, EEN BOODSCHAPPER, EEN
DIENSTKNECHT VAN GOD. Hij behoort geen groter eer te ontvangen
dan Johannes toen deze de stem was die uitriep: “Ik ben de Messias niet,
MAAR HIJ KOMT NA MIJ.”

Voor wij dit gedeelte over de boodschapper aan het Laodicea-
tijdperk besluiten, moeten we twee gedachten in ernstige overweging
nemen. Ten eerste: dit tijdperk zal EEN Profeet-Boodschapper hebben.
Openbaring 10:7 zegt: “Wanneer hij (enkelvoud) zal beginnen te
bazuinen.” Nog nooit is er een tijdperk geweest waarin God twee grote
profeten zond tot Zijn volk op dezelfde tijd. Hij zond Henoch (alleen); Hij
zond Noach (alleen); Hij zond Mozes (hij alleen had het Woord, hoewel er
ook anderen waren die profeteerden); Johannes de Doper kwam
ALLEEN. Nu moet er in deze laatste dagen een PROFEET verschijnen
(niet een profetes, alhoewel in dit tijdperk meer vrouwen de indruk
wekken Gods openbaring door te geven dan mannen), en het onfeilbare
Woord zegt dat hij (de profeet) de verborgenheden zal openbaren aan de
mensen in de eindtijd en de harten der kinderen zal wederbrengen tot de
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vaderen. Er zijn er die zeggen, dat Gods volk bij elkaar zal komen door
een gezamenlijke openbaring. Ik kom tegen die bewering op. Het is een
armzalige en gebrekkige verklaring als we Openbaring 10:7 voor ogen
houden. Nu, ik ontken niet, dat er mensen zullen zijn in dit laatste
tijdperk, die profeteren en hun bedieningen kunnen en zullen juist zijn.
Ik ontken niet, dat er profeten zullen zijn, zoals ze ook waren in Paulus’
dagen toen er “een zekere Agabus was, een profeet, die profeteerde over
een hongersnood.” Ik geef toe dat dat zo is. MAAR OP GROND VAN
HET ONFEILBARE BEWIJS VAN HET WOORD ONTKEN IK DAT ER
MEER DAN EEN GROTE PROFEET-BOODSCHAPPER IS, DIE DE
VERBORGENHEDEN ZOALS DEZE IN HET WOORD BESLOTEN
ZIJN, ZAL OPENBAREN EN DIE DE BEDIENING HEEFT OM DE
HARTEN DER KINDEREN TERUG TE VOEREN TOT HUN
VADEREN. Het “Zo spreekt de Here” blijft gehandhaafd en zal
gehandhaafd en bekrachtigd worden door Zijn onfeilbaar Woord. Er is
één Profeet-Boodschapper aan dit tijdperk. Op grond van het menselijk
gedrag alleen al weet iedereen, dat daar waar veel mensen zijn er ook een
even grote verscheidenheid van meningen bestaat over de kleine punten
van een hoofdleer, die hen allen samenbindt. Wie zal dan de macht der
onfeilbaarheid bezitten, die hersteld moet worden in dit laatste tijdperk,
want dit laatste tijdperk zal terugkeren naar het openbaar worden van de
Ware Woord-Bruid? Dat houdt in, dat we het Woord opnieuw zullen
ontvangen, zoals het eens op volkomen wijze gegeven werd, en ook op
volkomen wijze begrepen werd in de dagen van Paulus. Laat ik u zeggen
wie dat zal bezitten. Het zal een profeet zijn, die even degelijk
gerechtvaardigd zal zijn, ja nog degelijker zelfs, dan elke andere profeet,
die ook in alle andere tijdperken geweest is vanaf Henoch tot deze tijd
toe, omdat deze man noodzakelijkerwijze de profetische bediening van
de deksteen zal hebben en God hem zal laten horen. Het zal niet nodig
zijn, dat hij uit zichzelf spreekt, God zal voor hem spreken door de stem
van het teken. Amen.

De tweede gedachte die we op ons hart moeten leggen is deze, dat de
zeven gemeente-tijdperken aanvingen met zowel de antichristelijke geest
als de Heilige Geest, Dewelke geprezen zij voor altoos.
I Johannes 4:1 “Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de
geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld
uitgegaan.” Heeft u het opgemerkt? De antichristelijke geest wordt
vereenzelvigd met valse profeten. De tijdperken vingen aan met valse
profeten en zij zullen eindigen met valse profeten. Nu zal er natuurlijk
een ECHTE VALSE PROFEET komen in de belangrijke betekenis van
de man, die in de Openbaring genoemd wordt. Doch thans, voordat hij
openbaar wordt, moeten er vele valse profeten verschijnen.
Mattheüs 24:23-26 “Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus,
of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse
profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat
zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik
heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Ziet, Hij is in de woestijn,
gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet.” Deze
valse profeten worden in verscheidene andere Schriftgedeelten voor ons
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aan de kaak gesteld, zoals bijvoorbeeld II Petrus 2:1-2 “Toch zijn er ook
valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars
zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen,
zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk
verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden
navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal
worden.” II Timotheüs 4:3-4 “Want er komt een tijd, dat (de mensen), de
gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor
verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar
de verdichtsels keren.” I Timotheüs 4:1 “Maar de Geest zegt
nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het
geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen.”
Nu zal het u opvallen dat in elk geval afzonderlijk de valse profeten
mensen zijn, die buiten het Woord staan. En zoals we u aantoonden, dat
‘antichristelijk’ betekent ‘anti-Woord’, zo komen ook deze valse profeten
en verdraaien het Woord door er een betekenis aan te geven, die
beantwoordt aan hun eigen duivelse doeleinden. Is het u ooit opgevallen
hoe zij, die anderen op een dwaalspoor brengen, de mensen door vrees
aan zich binden? Ze zeggen, dat de mensen, die niet handelen naar
hetgeen zij zeggen of de mensen die weggaan, door de vernietiging
achtervolgd zullen worden. Zij zijn valse profeten, want een waar profeet
zal de mensen altijd naar het Woord toeleiden en hen aan Jezus Christus
binden, en hij zal de mensen niet zeggen bang te zijn voor wat hij zegt,
maar te vrezen voor wat het Woord zegt. Let er ook op hoe deze lieden
uit zijn op geld, evenals Judas uit was op geld. Ze brengen u ertoe alles
te verkopen wat u bezit en het te geven voor hun plannen. Zij besteden
meer tijd aan het ophalen van geld dan aan het Woord. Zij die gaven
willen uitoefenen zullen een gave gebruiken waar echter een klein
schijfje dwaling in steekt en dan vragen om geld, terwijl ze voorbijgaan
aan het Woord en het toch nog uit God durven noemen. En de mensen
zullen naar hen toegaan, hen ondersteunen, hen verdragen en hen
geloven, niet wetend dat het de weg des doods is. Ja, het land is vol
vleselijke nabootsers. In die laatste dag zullen ze ook proberen de
Profeet-Boodschapper te imiteren. De zeven zonen van Sceva probeerden
Paulus na te bootsen. Simon de tovenaar probeerde Petrus na te doen.
Hun nabootsingen zullen vleselijk zijn. Zij zullen niet dat kunnen
voortbrengen wat de echte profeet voortbrengt. Wanneer hij zegt dat de
opwekking voorbij is, zullen zij rondtrekken en zeggen dat ze een grote
openbaring hebben ontvangen en dat wat de mensen bezitten, volkomen
juist is en dat God nog grotere en wonderbaarlijker werken gaat doen
onder de mensen. En de mensen zullen onder hun bekoring komen. Deze
zelfde valse profeten zullen ook zeggen, dat de boodschapper uit de
laatste dagen geen theoloog is en daarom ook niet gehoord dient te
worden. Ze zullen niet in staat zijn datgene voort te brengen wat de
boodschapper voortbrengt, zij zullen niet van Godswege
gerechtvaardigd zijn, zoals die profeet uit de laatste dagen, maar met
hun grote en opgeblazen woorden, met de gewichtigheid van hun
wereldwijde bekendheid zullen ze de mensen ervoor waarschuwen niet



8 HET TIJDPERK VAN DE GEMEENTE VAN LAODICEA

`

DE VUURKOLOM

De Vuurkolom boven Broeder Branhams hoofd werd gefotografeerd in
Houston, Texas, in januari 1950, en heeft hem vergezeld sinds zijn geboorte in
1909. In 1933, tijdens een doopdienst in de Ohio rivier in Jeffersonville, Indiana,
verscheen dit bovennatuurlijke Wezen voor honderden mensen, en sprak tot
hem: “Zoals Johannes de Doper aan de eerste komst van Christus vooraf ging,
zult u aan Zijn tweede komst vooraf gaan.”

Deze Boodschap door Broeder William Marrion Branham, De Boodschapper en
De Laatste Waarschuwing Van De Geest, werd uit het hoofdstuk Het Tijdperk
Van De Gemeente Van Laodicea genomen, uit zijn boek, getiteld Een
Uiteenzetting Van De Zeven Gemeente-tijdperken, en is hierin onverkort
gedrukt en kostenloos verspreid door de Voice Of God Recordings.

De citaten op de achterzijde werden uit dit boek genomen.

De originele Boodschappen van Broeder William Marrion Branham zijn op
band opgenomen, er zijn meer dan 1100 verkrijgbaar, die onbewerkt worden
gedupliceerd. Vele van deze predikingen zijn in boekvorm, in onverkorte vorm
gedrukt en worden kostenloos gedistribueerd. De cassettes, boeken, films,
foto’s en ander nuttig materiaal over zijn wereldwijde bediening zijn
verkrijgbaar door te schrijven naar:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana 47131 U.S.A.

te luisteren naar die man (de boodschapper) en ze zullen zeggen, dat zijn
leer niet deugt. Zij zijn precies eender als hun voorvaderen, de farizeeën,
die uit de duivel waren, want zij zeiden dat zowel Johannes als Jezus
dwalingen verkondigden.

Waarom toch komen deze valse profeten tegen de echte profeet in
verzet en waarom geloven ze niet wat hij leert? Omdat ze hun vormen
getrouw blijven evenals hun voorvaderen deden, toen zij in de dagen van
Achab de profeet Micha weerstonden. Zij waren vierhonderd in getal en
zij allen waren eensgezind; en doordat ze allen hetzelfde zeiden, hielden
ze de mensen voor de gek. Maar EEN profeet - slechts één - die gelijk had
terwijl alle anderen ongelijk hadden, omdat God de openbaring
SLECHTS aan EEN gegeven had.

Wacht u voor de valse profeten, want zij zijn verscheurende wolven.
Als u hierover nog in twijfel verkeert, vraag dan God of Hij u door

Zijn Geest vervult en leidt, WANT DE WARE UITVERKORENEN
KUNNEN NIET OM DE TUIN GELEID WORDEN. Hebt u dat
begrepen? Niemand is er die u om de tuin kan leiden. Zou Paulus
ongelijk hebben gehad, dan zou hij nochtans geen enkele uitverkorene
om de tuin hebben kunnen leiden. En in dat eerste tijdperk van Efeze
konden de uitverkorenen niet om de tuin geleid worden, want ze stelden
de valse profeten en valse apostelen op de proef en bevonden hen
leugenaars en stootten hen uit. Halleluja. ZIJN schapen horen Zijn stem
en zij volgen HEM. Amen. Ik geloof het.



De Laatste Waarschuwing Van De Geest

Openbaring 3:22 “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot
de Gemeenten zegt.”

Dit is de LAATSTE waarschuwing. Hierna komt er geen meer.
De troonzaal is in gereedheid gebracht. De twaalf fundamenten
zijn gelegd. De gouden straten zijn geplaveid. De poorten van
reusachtige parels zijn opgericht en in de scharnieren gehangen.
Als een piramide staat zij daar, zo schoon en heerlijk. De hemelse
wezens, die haar gereed gemaakt hebben, zien ademloos naar
haar, want zij glanst en schittert met een heerlijkheid, die niet van
deze aarde is. Ieder facet van haar schoonheid spreekt van de
wonderbare genade en de liefde van Jezus. Het is een toebereide
stad, voor een toebereid volk. Zij wacht slechts op haar inwoners,
en spoedig zullen deze met vreugde door haar straten drommen.
Ja, dit is de laatste oproep. De Geest zal in geen enkel ander
tijdperk meer spreken. De tijdperken zijn voorbij.

Maar Gode zij dank, op dit ogenblik is dit tijdperk nog niet
voorbij. Hij roept nog. En Hij roept niet alleen in de geestelijke
oren van mensen, door Zijn Geest, maar opnieuw is er een profeet
in het land. Wederom zal God de waarheid openbaren, zoals Hij
die aan Paulus openbaarde. In de dagen van de zevende
boodschapper, in de dagen van het Laodicea-tijdperk, zal de
boodschapper aan dat tijdperk de verborgenheden Gods
openbaren, zoals deze geopenbaard zijn aan Paulus. Hij zal ze
uitspreken, en degenen, die die profeet ontvangen in zijn eigen
naam, zullen de weldadige werking van de bediening van die
profeet ondervinden. Degenen, die naar zijn stem horen, zullen
gezegend worden en een deel worden van die bruid der laatste
dagen, die genoemd wordt in Openbaring 22:17 “En de Geest en de
bruid zeggen: Kom!” Het tarwegraan (de Bruidstarwe), dat in
Nicea in de aarde viel, is weer teruggekomen tot het
oorspronkelijke “Woord-graan”. Prijst God voor eeuwig. Ja,
luister naar hem, die bewezen is een profeet van God te zijn, die in
dit laatste tijdperk verschijnt. Wat hij zegt van Godswege, zal de
bruid evenzo zeggen. De Geest en de profeet en de bruid zullen
alle drie hetzelfde zeggen. En wat zij zeggen, is al gezegd in het
Woord. Nu zeggen zij het: “Gaat uit van haar en scheidt u af.” De
oproep is uitgegaan. De oproep gaat uit. Hoe lang zal de stem
weerklinken? We weten het niet, maar een ding weten we, het zal
niet lang duren, want dit is het laatste tijdperk.

Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.
De Geest heeft gesproken. De ondergaande zon zal weldra voor de
gemeente-tijdperken in de eeuwigheid verdwijnen. Dan zal alles
voorbij zijn. Dan zal het te laat zijn om nog te komen. Maar als
God u ergens in deze serie met Zijn Geest heeft aangeraakt, kunt
u zich ook nu nog met berouw tot Hem wenden en Hem uw leven
geven, opdat Hij u door Zijn Geest het eeuwige leven schenke.



“ZO SPREEKT DE HERE”

“de stem van de zevende
boodschapper”

“één profeet-boodschapper aan
dit tijdperk”

“de kracht van onfeilbaarheid”

“de profetische deksteen-bediening”

“profeet-boodschapper van
Openbaring 10:7”

“dezelfde als Maleachi 4:5-6”

“betuigd door God”

“bekrachtigd door de Geest”

“de voorloper van Zijn tweede komst”
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