AALTEN EEN KUSTPLAATS DEEL II
HET TEKEN IN DE HEMELEN;
DE SIKKEL VOOR DE OOGST...
Gedurende de tweede uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökull (vanaf 14/15 April 2010) werden er
grote hoeveelheden as in de lucht gespuugd die zich in zuidoostelijke richting begonnen te
verspreiden. Door de noordwestelijke windrichting kwam deze as direct naar Europa, inclusief
Nederland. In onze ogen was deze samenloop van omstandigheden buitengewoon (!) opmerkelijk,
omdat de aswolk dezelfde koers liet zien als de “mega-golf” wanneer deze vanuit IJsland in de richting
van Nederland zou komen... Zoals een ieder weet, trok deze gebeurtenis wereldwijde aandacht omdat
het vliegverkeer hierdoor ernstig werd gehinderd.. Vele ogen waren gericht op IJsland...
Op zaterdag de 17e April 2010 liet de Here ons zien dat deze aswolk een “teken in de hemel”
belichaamt. Niet enkel de gebeurtenis alleen, maar ook de vorm van de aswolk zou een boodschap
geven... Ik vroeg me af wat dit teken zou kunnen zijn, en hoorde vervolgens het woord: “sikkel” of
“sickle” (Engels).
Aangezien deze aswolk grote problemen veroorzaakte voor het vliegverkeer, hebben meteorologische
instituten en andere onderzoekscentra zich bezig gehouden met het in kaart brengen van deze aswolk.
Op de kaarten is de vorm van de aswolk duidelijk waarneembaar. De aswolk van de eerste dagen na
de uitbarsting had op de kaarten ongetwijfeld de vorm van..... EEN SIKKEL!

Sikkel (Sickle) en Zeis (Scythe):
Een
landbouwwerktuig
dat
gebruikt werd/wordt voor het
maaien van de oogst of het
ongewilde onkruid.

De volgende kaarten komen (met toestemming) van de “MET Office UK” (Meteorologisch Instituut
Verenigd Koninkrijk):
14 April 2010:

15 April 2010
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Na deze eerste twee dagen, begint de sikkel (en de zeis) de vorm te verliezen…
16 April 2010:
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•
•

Voor meer kaarten: ga naar: http://www.metoffice.gov.uk/aviation/vaac/vaacuk_vag.html
De NOS laat op een bewegend beeld de vorming van “De Sikkel” goed zien: zie:
http://nos.nl/l/tcm:5-699186/

De Here Jezus, God van de ganse hemel en de aarde, spreekt! De oogst is gereed. De vruchten van
deze rebellerende en zondige wereld zijn tot volle rijpheid gekomen. God’s Sikkel is klaar om te
maaien. Want: Nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven
(Heb. 10:37).
En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende
op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit
den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai;
want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden. En Die op de
wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit den
tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van
het altaar, die macht had over het vuur; en hij riep met een groot geroep, tot dengene, die de scherpe
sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel, en snijd af de druiftakken van den wijngaard der aarde,
want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den
wijngaard der aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods. En de wijnpersbak
werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der
paarden, duizend zeshonderd stadien ver (Openbaringen 14:14-20).
Het gericht dat over Israel, Jeruzalem en de Tempel kwam in het jaar 70 na Christus, zal nu, in deze
tijd voor de wederkomst van Jesjoea de Messias op de naties vallen omdat zij de Messias hebben
verworpen en de aangeboden genade onder de voeten hebben vertreden (zie 2 Thess. 1:8). De wereld
is als een doodskist, en het deksel is bijna gesloten. De tijd om aan de dood te ontsnappen en het leven
in Christus te vinden is kort! God’s SIKKEL van Zijn Toorn hangt boven de naties... De tijd om met
God te worden verzoend door het bloed van het Lam komt ten einde. Nu is het Licht nog bij ons;
spoedig zal het deksel de doodskist voor altijd verzegelen... De deur van Verlossing wordt gesloten.
De Joodse Historicus Flavius Josephus die in dienst stond van de Romeinen laat ons in zijn schrijven
weten (Wars of the Jews [Oorlogen van de Joden], Book VI, Chapter V.3) dat in het jaar 66 n. Chr,
(vier jaren voor de val van Jeruzalem in 70 n. Chr.), een ster in de vorm van een zwaard boven
Jeruzalem verscheen en daar voor één jaar bleef als een teken voor de komende destructie. Op
dezelfde wijze geeft de Here ons velerlei tekenen dat Zijn komst nabij is... “Maar Hij antwoordde, en
zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood; En des
morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels
weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?” (Mattheus 16:23). De meerderheid van Israel herkende de Messias niet, en zag niet dat zij rijp was geworden voor
God’s gericht.. De wereld (en zelfs de meerderheid van de belijdende Christenen) herkent de Messias
niet, en zien niet dat de naties en de afvallige kerk daarin rijp zijn geworden voor God’s gericht... De
vraag: “Kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden” roept ook tot onze generatie...
De Hebreeuwse taal heeft meerdere woorden voor “sikkel”:
 ;חרמׁשchermêsh;
Deut. 16:9]
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[m.a.w.: tot totale vernietiging verdoemd; een verbannen ding; toegewijd voor verdelging/uitroeiing]
Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.
En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun
vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban [=H2764;
; cherem cherem khay'
-rem,
kheh'
-rem From H2763] sla (Mal. 4:5-6). Opdat Ik niet kome, en de aarde, als het ware, met “ de
sikkel” sla... Het teken van een Sikkel in de hemelen betekent dat de wereld met de “ ban” of met
volledige destructie zal worden geslagen.... Zij is aan God toegewijd voor oordeel en vernietiging...
Want de verbolgenheid des HEEREN is over al de heidenen, en grimmigheid over al hun heir; Hij
heeft hen verbannen [=charam] , Hij heeft ze ter slachting overgegeven (Jes. 34:2).
; “Slaat de sikkel [=maggal] aan, want
2. Een ander Hebreeuws woord voor sikkel is: “ maggal” ;
de oogst is rijp geworden; komt aan, daalt henen af, want de pers is vol, en de perskuipen lopen over;
want hunlieder boosheid is groot [Joel 3:13].
De Sikkel van God hangt over Nederland en de rest van de naties. De tijd is kort. Israel is terug in het
land. De beker van de zonden der naties en de afvallige kerken is vol. De laatste, zevende schaal van
God’ s gramschap (Op. 16) zal worden uitgegoten. Wat behoren wij te doen, gelovigen in Christus?
Ten eerste moeten we ons realiseren dat we niet in een “gewone” tijd leven! Buitengewone tijden,
vragen om buitengewone maatregelen. We mogen niet denken dat onze levens, en onze levensstijl, op
dezelfde wijze zullen doorgaan als voorheen.. Onze generatie Christenen heeft het bijzondere (!)
voorrecht om de wederkomst van Jesjoea te zien; onze ogen zullen niet sluiten in een natuurlijke dood
(zie 1 Kor. 15:51 en 1 Thess. 4:15)! Niettemin betekent dit dat we door een turbulente periode moeten
gaan waarin alles wat niet in God’ s Koninkrijk kan binnengaan, geoordeeld en verwijderd zal worden
(Heb. 12:26-28; Mat. 13:41; Dan. 7:14; Mat. 13:30). Wij moeten ons hiervoor op zowel fysiek als
geestelijk gebied voorbereiden.
Een bewuste totale overgave van onze levens in de Handen van de Here Jezus is Zijn roep aan ons.
Een neerleggen van onze eigen wil en denken, om ons aan God’ s wil en raad over te geven. De Here
heeft een specifiek plan voor Zijn discipelen; het is nu de tijd om God’ s specifieke raadgeving te
zoeken en daarnaar te handelen. We kunnen en mogen niet veronderstellen dat we nu reeds in Zijn
(perfecte) wil wandelen. De Here roept ons naar Zijn altaar, waar we ons zonder reserveringen
neerleggen als een “ levend offer” (Rom. 12:1-2), zodat Zijn wil aan ons bekend mag worden. Laten
we al onze van God gegeven leden geheel in dienst van God’ s Koninkrijk stellen (zie Rom. 6:13).
Vele Christenen denken wellicht dat deze turbulente tijden hen niet zullen raken. Zij hebben hun
vertrouwen gesteld in de lering van de zogenaamde “ geheime opname” (secret rapture) waardoor zij in
de veronderstelling leven dat de Here hen uit de wereld zal opnemen voordat “ de sikkel” de naties zal
slaan. Dit is een leugen van de Futuristische School en een sluwe blinddoek van de Satan. De Here
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Jezus komt niet twee, maar één keer terug. Er is maar één wederkomst! NERGENS in het Woord van
God wordt ons geleerd dat we twee komsten kunnen verwachten... We hebben hier te maken met een
wijze van interpretatie (Futurisme) waarover veel te zeggen valt, maar dit bewaren we voor een ander
schrijven.
Wees vrij van Babylon. Heb niets van doen met de afvallige kerken die niet in God’ s Waarheid staan.
Bovenal, VERMIJD de kerken die met de oecumenische beweging een relatie met de Roomse
afgodenkerk zijn aangegaan (!), want zulken zullen aan God’ s toorn niet ontsnappen.
De Roomse kerk (inclusief velen van haar gelijksoortige dochters) is ongetwijfeld de voortzetting van
de oude afgodische Babylonische religie, met aan haar hoofd de reeks van pausen als de “ pontifex
maximus” (hoge priester). De antichrist is de plaatsvervangende (betekenis van “ anti” is ook: in plaats
van) Christus op aarde en hij is al vele eeuwen onder ons. God waarschuwt ons nog één keer: “En ik
hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar [Babylon], Mijn volk, opdat gij
aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar
zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden
gedachtig geworden” (Op. 18:4-5). Wie zich toch met haar inlaat, en haar merkteken, naam en
nummer ontvangt, of het beeld aanbidt, zal van God’ s toorn ontvangen en geen deelhebben aan de
Eerste Opstanding, in overeenstemming met God’ s Woord (zie Op. 14:11-12; 15:2).
“En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad,
omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen
gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt
het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal ook drinken uit den wijn des toorn
Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden
met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in
alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo
iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de
geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus” (Op. 14:8-12).
En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen
dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en
deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun
voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.
Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geeindigd waren. Deze
is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de
tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als
koningen heersen duizend jaren (Op. 20:4-6).
Laten we de geboden Gods bewaren, strijden voor dat pure geloof dat aan de heiligen is overgeleverd
(Jud. 1:3) en nog één keer de protesterende stem tegen de Roomse antichrist doen horen. Moge de
Here ons geven dat we niet lauwwarm zijn in deze getuigenis, zodat Hij ons “ niet uit Zijn mond zal
spuwen” (Op. 3:16), En zij zullen, zegt de HEERE der heirscharen, te dien dage, dien Ik maken zal,
Mij een eigendom zijn; en Ik zal hen verschonen [sparen], gelijk als een man zijn zoon verschoont, die
hem dient (Mal. 3:17)..
“Want zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels: De dochter van Babel is als een dorsvloer,
het is tijd, dat men ze trede; nog een weinig, dan zal haar de tijd des oogstes overkomen” (Jer 51:33).
De SIKKEL hangt boven het hoofd van het “ Grote Babylon” ! Vlucht daarom van haar voordat het te
laat is... De tijd is kort.
Aalten zal een kustplaats worden... Nederland is niet meer. De Sikkel van God’ s toorn zal ook haar
vernederen. Zij is ontrouw geworden aan God’ s grote genade die haar is geschonken. Zij heeft God’ s
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goedheid en lankmoedigheid misbruikt en verraden. Nederland als natie heeft Rome binnen haar
deuren gelaten en de overigen zeggen: er is geen God. Ook de meerderheid van de kerk buigt haar
knieën voor de Roomse Baäl. Dit zal niet langer standhouden.
Op dit kaartje is goed te zien hoe Aalten aan het begin
van het zogenaamde “ Oost Nederlandse plateau” ligt.
De geografische omstandigheden bevestigen het
Woord van God dat zegt: “ Aalten shall be a coastal
place” (Aalten zal een kustplaats zijn). Het is niet
moeilijk voor te stellen hoe bij een dijkdoorbraak, in
combinatie met een megagolf, het grootste gedeelte
van Nederland onder water zal verdwijnen en dat we
dan te maken hebben met een nieuwe kustlijn.

AALTEN;
Het
begin
van
het
“ Oost Nederlands
Plateau”

Het is ook belangrijk te beseffen dat deze gebeurtenis
plaats zal vinden terwijl wij als Christenen nog hier op
aarde zijn.
Stel geen vals vertrouwen in de
zogenaamde “ geheime opname” die ons weg zouden
nemen voordat al deze gerichten Gods de naties zullen
slaan... We moeten NU God’ s aangezicht zoeken
zodat we mogen weten wat Hij van ons verlangt in
deze laatste jaren. Hij wil dat wij in Hem LEVEN en
Hem verheerlijken in die dagen waarin God de
“ Sodom” en “ Egypte” van onze tijd zal oordelen.
Moge de Here Jezus duidelijk tot een ieder van ons
spreken!

Jesjoea zei tot de generatie gelovigen die in de tijd van God’ s oordeel over Israel leefden (70 n. Chr.):
“ Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar
verwoesting nabij gekomen is. Alsdan die in Judea zijn, dat zij vlieden [vluchten] naar de bergen; en
die in het midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij in dezelve
niet komen. Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is” (Luk.
21:20-22). Wat zou er met deze gelovigen gebeurd zijn als zij deze waarschuwing hadden genegeerd
en als gevolg met de Romeinse legers zouden worden geconfronteerd?
God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus
Christus (1 Th. 5:9). Laten we daarom nauwkeurig naar Zijn Stem horen, en nu Zijn raadgeving
zoeken, zodat we mogen LEVEN in die dag waarin velen zullen sterven omdat zij naar Zijn Stem niet
hebben willen luisteren. “Wij willen niet dat deze Koning over ons is” (zie Luk 19:14), roepen velen,
maar wij buigen ons voor Zijn Troon en Soevereiniteit, zeggende: wees waarlijk Heer over ons, en
begeleid ons in Uw wegen. Wij leggen onze eigen wil neer; openbaar Uw wil aan ons, en geef ons het
verlangen, de kracht en de moed om Uw wil te doen. Wij willen Uw grote Naam verheerlijken, en als
kinderen van het Licht wandelen, zodat de dag der duisternis ons niet overvalt, maar wij integendeel
volledig bereid mogen zijn in de dag van Uw grote Toorn. Het was licht in Goshen, toen U Egypte
sloeg. Zet ons als Uw volk in het Goshen van uw Wil, waarin wij Uw bescherming mogen ervaren.
Doet ons Uw stem horen en gehoorzamen, en hoor ons wanneer wij tot U roepen in de dagen van
vrede en in de dagen van calamiteiten. Leer ons U geheel te vertrouwen in alle dingen, groot en klein.
Bevrijd ons van de lauwwarme, Laodiceaanse geest die ons neerdrukt. Overtuig ons van zonden, en
plaats een vurige liefde in ons voor U en elkander. Bevrijd ons van al het boze en heilig ons tot Uw
getrouwe dienaars. Mogen wij bruikbaar zijn in Uw handen, voor Uw Koninkrijk, en Uw heerlijkheid,
in deze laatste jaren. We danken U, Adonai Jesjoea, voor Uw grote liefde, en lankmoedigheid. Moge
velen nog door Uw genade gevonden worden... Amen.
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