Global Word of the Lord, Australia , 26-01-2007
Also – Hale-Bopp

Zoek mijn Hart
Mijn woede is vastgesteld en wat uit Mijn mond komt zal de wereld veranderen.
De duisternis zal toenemen voordat het licht zegeviert. Het hart van de mens is boven alle
dingen hopeloos goddeloos. Zoals een echtgenoot zijn vrouw liefkoost komen jullie bij Mij
voor jullie genot. Jullie willen dat Ik jullie en jullie verlangens dien terwijl Ik jullie geschapen
heb om Mij te dienen.
Vergeet jezelf en zoek eerst Mij en Mijn Koninkrijk. Als IK jullie Koning BEN dien Me dan,
als IK jullie Heer BEN kniel dan. Jullie trots, hoogmoed en hooghartige gedachten over jezelf
zijn een gruwel voor Mij.
Jullie gooien het op een akkoordje met Mijn Woord omdat jullie Mijn wegen niet prettig
vinden. Jullie zullen geoordeeld worden, door Mijn Wetten, Mijn Geboden en Mijn Principes
– niet die van jullie. Het is beter dat jullie nu jullie zonden erkennen en berouw hebben in
plaats van later. Ik smeek jullie de ernst in te zien van wat IK BEN jullie zeg.
Wenk Mijn volk om Mijn Woord te heronderzoeken verlicht door Mijn Geest omdat er veel
valse onderwijzingen zijn onder Mijn volk. Rechtvaardigheid word geleerd vanuit Het Woord
en door Het Woord geoordeeld.
Ik weet de gedachten en intenties van jullie harten beter dan dat je ze zelf kent. Zij die
beginnen te bedriegen zal Ik ontmaskeren en openlijk voor iedereen veroordelen Zij die
onwetend bedriegen zullen de Waarheid geopenbaard krijgen zodat zij de Waarheid kunnen
kiezen en de Waarheid onderwijzen en de fouten van hun vroegere onderwijzing herstellen.
Kies verstandig in dit seizoen en bestudeer Mijn Woord geleid door mijn Geest om jezelf te
tonen dat het zo is. Zoek Mijn Hart en onderzoek je eigen hart.
Kom vrijmoedig voor Mijn Troon van Genade met je zonden, onderkennend de lusten van je
eigen vlees. Zet je aardse verlangens (wensen) aan de kant en zoek de hemelse verlangens
(wensen). Verscheur jullie harten vóór Mij. Ik heb een berg van Genade en Zegen klaarliggen
voor dit voorbereidingsseizoen van Mijn Bruid.

Lance Bergman

HALE –BOPP

Ik heb een verhaal voor jou - een waar verhaal
Denk terug aan de komeet Hale – Bopp in 1997?
Ongeveer 3000 jaar terug zei een Joodse profeet dat wanneer een komeet te zien was in de
kruisboog van de Boogschutter, dat dan de spoedige terugkomst van de Messias op het punt
stond te gebeuren..
Hale – Bopp kwam over Jeruzalem op 22 maart, 1977. het was dicht bij deze datum (bij
benadering). De preciese datum is voor dit verhaal niet van belang maar zoals je zult gaan
zien was het heel belangrijk toentertijd. Wanneer deze datum in het Hebreeuws geschreven
werd in zijn numerieke waarde, dan kon men ze als woorden lezen. Hebreeuwse letter zijn
tegelijkertijd het nummer systeem.
Raad eens wat de Hebreeuwse woorden waren? Voordat ik het je vertel, de komeet Hale –
Bopp werd het eerst gezien in de kruisboog van Saggitarius. De woorden waren: Als in de
dagen van Noach”. Dat is precies, de datum geschreven in Hebreeuws en gelezen als woorden
liet woorden uit de schrift zien in de lucht boven Jeruzalem.
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