
De HEER komt.  Waakt.

Wat we nu  in 2020  meemaken  is nog nooit eerder voorgekomen.
De hele wereld is in de greep van het corona virus.
Bijna alles ligt stil.   Wat is het stil op straat.   Hoe is het mogelijk.  Zij die er zijn, lopen anderhalve 
meter van elkaar af.  En de lucht zo helder.  Alles verloopt zo rustig.

Geen evenementen meer. Paassamenkomsten, Opwekking,  Kerkdiensten  met soms  honderden, 
duizenden bij elkaar.   We zitten thuis.  Het lijkt wel  Jes. 26:20.  Wel een profetie voor Israël.
Via internet  is er nog met “ iedereen” contact.  Dat is het mooie van de techniek.
Door de T.V.  zien we wat er in de wereld gebeurt.

Stel je  toch eens  voor,  dat  de  HEER  komt….  

Vroeger dacht ik, dat  het  in de  wereld dan  een chaos zou worden.  Veel ongelukken… enz.
Maar nu weten we, dat dit helemaal niet zo  hoeft te zijn.

De wereld  in  `lockdown`.   Alles in rust.   Nu al alle vliegtuigen aan de grond op Schiphol.       
Geen massa´s  mensen bij elkaar.  “Iedereen“  thuis.

En dan…  horen allen, die gekocht zijn  door  het bloed van de Here Jezus  een 
aartsengel  roepen  en  het  geklank  van  een bazuin…… 

Dat duurt misschien een paar seconden  -   en dan  komt de HEER  zelf   en   worden   wij met de 
opgewekte ontslapenen   in een  oogwenk  weggevoerd  de  HEER  tegemoet  in  de  lucht.
1 Thess . 4:16  en  17   en  ook    1 Cor. 15:51  e.v.

En  zo  zullen we  altijd bij de HEER  zijn.
Het zal een tijd duren voor de wereld  het merkt.  

Het  wordt de dag van  de  vreugde  van Zijn  hart,  of  anders gezegd:  De dag  van  zijn jubelende 
blijdschap,  als  de HERE  JEZUS  zijn  Bruid  thuis  brengt.

Dat kan zo maar gebeuren.   De HERE  JEZUS  roept  het  ons  toe:   WAAKT.

Na dit gebeuren  wordt  het  1ste  zegel van Openb. 6  geopend.
Er  komt een wit paard   -  wit,  het teken van de vrede.   
Iemand    “komt om te overwinnen.”   En  dat  lukt.   Er  komt  vrede  op  de  aarde.
Vrede  en veiligheid.   “Alles  is vrede en rust,”   zal men zeggen.   1 Thess. 5:3.
Vrede ?     

Ja,   want  als het 2e  zegel  wordt  geopend ,  wordt  de vrede van de aarde weggenomen.

Wat  leven  we  in  een  ernstige  tijd.    De  Bruidegom --  de Here Jezus - verlangt  Zijn bruid 
te  ontmoeten.    En  andersom  toch  ook ?

Is  alles goed ?   Zijn  we  klaar om  de  HEER  te  ontmoeten ?

De   HEER   zegene   ons  allen. Machiel.


