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IN HET BOEK van Genesis heeft Farao een droom over zeven dikke
koeien die door zeven gauntkoeien worden opgeslokt (Gen. 41:1-4)
41:1-4).
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De droom wordt later geïnterpreteerd door een jonge Hebreeuws,
Jozef, die aan Farao uitlegt dat God hem laat zien wat er staat te
gebeuren. De zeven dikke koeien staan voor zeven jaar genoeg,
terwijl de zeven gauntkoeien zeven jaar hongersnood
vertegenwoordigen, zo verschrikkelijk dat de jaren van genoeg
vergeten zullen worden (vv. 17-32).
Begrijpend dat God nooit verandert, en dat Hij tekens en symbolen
herhaalt, is het interessant dat zeven jaar geleden, in 2014, twee
koeien met ′′ 7 s ′′ op hun hoofd in het nieuws verschenen.
De eerste koe maakte nieuws op 25 september, dat overeenkomt
met de Bijbelse datum Tishrei 1, of het feest van Trumpets. De koe
was zwart van kleur en had een groot formeel verschijnende ′′ 7 ′′
op zijn kop.
De tweede koe, te zien op een populair religieus programma, werd
geboren op hetzelfde feest van Trumpets. Deze koe was echter
rood van kleur en had een klein informeel of slapdash
verschijnende ′′ 7 ′′ op zijn kop.
In profetiecirkels werden de koeien met ′′ jaren ' 7 ′′ gezien als een
moderne versie van het teken dat aan Farao werd gegeven - een
waarschuwing van God voor een heidense natie over zeven jaar
volop gevolgd door zeven jaar hongersnood.
De griezelige details rondom de 2014 koeien ondersteunen dit
uitzicht. Het is bijzonder om dat te overwegen. .....
• Het kan elk type dier zijn geboren met een nummer op zijn vachteen hond of een paard-toch was het een koe, hetzelfde dier in de
droom van de farao.
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• Het had elk gegeven nummer op de koeien kunnen zijn-een ′′ 1 ′′
of een ′′ 2 "- maar het was een ′′ 7-God ' s signature getal van
voltooiing, wat een volledige cyclus van tijd, d.w.z. een week of
zevenjarige periode (Gen. 2:1-3; Lev. 25; Dan. 9:24-27) 9:24-27).
• Het had één koe met een ′′ 7 ′′ kunnen zijn, maar het waren twee
koeien, met twee periodes van zeven jaar.
• De koeien die twee periodes van zeven jaar aanduiden, hadden in
elk jaar nieuws kunnen hebben gemaakt, maar het was 2014,
wijzend op de volgende jaren 2021 en 2028. Dit is aanzienlijk
omdat 2021 en de berekende bovenste bovenste
vertegenwoordigen limiet van de vijgenboom generatie, degene
die Jezus zegt dat alle eindtijden zal zien gebeuren (Matt. 24:32-34)
24:32-34).
• De koeien met ′′ jaren ' 7 ′′ hadden op elke kalenderdag kunnen
verschijnen, maar beide verschenen op het Bijbelse Feest van
Trumpets, de dag waarop de trompet wordt geklonken als
herinnering of als wakeup call (Lev. 23:23, 24).
• De cijfers hadden overal op de koeienlichamen kunnen
verschijnen, en toch verschenen beide op het voorhoofd of gezicht,
een evident, of op blote wijze, teken.
• De koeien hadden elke kleur kunnen worden geboren, maar de
koe met de grote formele ′′ 7 ′′ op zijn kop was zwart, waarbij hij ′′
in de zwart ′′ financiële omstandigheden aan het licht kwam. De
koe met de sparse ′′ 7 ′′ op zijn kop was rood, schaarste, of ′′ in de
rode ′′ financiële omstandigheden. Ook in de Schrift staat een rode
koe symbool voor zuivering, of het zuiveren van zonden (Num.
19:1-10). De zevenjarige hongersnood die door de rode koe wordt
gevormd, zal een tijd van zuivering en zuivering zijn voor Israël
(Zech. 13:9) 13:9).
• De koeien hadden in elke volgorde kunnen worden geboren,
maar de koeconnoterende welvaart werd eerst geboren, terwijl de
koeconnootgevende schaarste als tweede werd geboren, passend
bij het Bijbelse patroon van zeven jaar welvaart gevolgd door zeven
jaar hongersnood.
De vele correspondentie suggereert dat de 2014 koeiensporen
inderdaad werden gepatronen na de droom van de farao van zeven
dikke en magere koeien en begrepen moeten worden als een
profetische waarschuwing van God.
Hoewel sommigen het absurd vinden dat koeien met ′′ 7 s ′′ op hun
hoofd een teken van de Heer kunnen zijn, houd er rekening mee
dat God de dwaze dingen gebruikt om de wijze te verwarren (1 Cor.
1:27). Bovendien gebruikt Hij vaak dieren op onconventionele
manieren om Zijn doeleinden te bereiken (Num. 22:21-39; Matt.
17:27; Jonah. 1:17) 1:17).
CUTOFF DATUM: TWEE SCENARIOS
We tellen zeven jaar vanaf het moment waarop de koeienborden
verschenen, Tishrei 1, 2014, komen we aan bij Tishrei, 1 voor een
potentieel einde van de zeven jaar van welvaart.
Een andere mogelijkheid is dat de koeienborden zevenjarige
periodes aanduiden die beginnen bij Nisan, het begin van het
Bijbelse jaar (Ex. 12: 1-3). Als de koeien die in de herfst van 2014
verschijnen wijzen op op opeenvolgende periodes van zeven jaar
die aan de volgende Nisan beginnen, dan kunnen de zeven jaar van
volop beginnen bij Nisan 2015 en eindigen bij Nisan.
De Nisan 1 starttijd wordt ondersteund door een opvallende
concurrence op deze datum in 2015. In een zeldzaam toeval, de
eerste dag van het Bijbelse jaar, Nisan-1, landde op de vernalequinox, de eerste lentedag. Ook op dezelfde datum zag een totale
zonsverduistering op het noordelijkste punt van de wereld. Een
totale zonsverduistering op de Noordpool op de eerste dag van de
lente, wordt gezegd dat het slechts eens in de 100,000 jaar gebeurt,
waardoor het een one-of-a-kind evenement is zoals de Schrift
aangeeft dat de aarde slechts ongeveer 6,000 jaar oud is ...
Aanzienlijk is de Joodse traditie dat dezezelfde configuratie, Nisan 1
die samenvalt met de lente-equinox, de oorspronkelijke positie van
de lichtgevende lichtgevende kanten vertegenwoordigt toen de
Heer ze voor het eerst creëerde en in beweging zette. Zo zou de
totale zonsverduistering op het Bijbelse Nieuwjaar in 2015 kunnen
worden gezien als een ′′ recalibratie ′′ van Gods kosmische klok om
het begin van een belangrijke tijd te markeren.
CONCLUSIE
Als de Nisan-afrekening klopt, kunnen de zeven jaar van de
overvloed eindigen tot Nisan 2022. Maar het komt erop neer voor
profetiewatchers is dit: ongeacht of de zeven jaar eindigen in najaar
2021 of voorjaar 2022, Het laatste oogstseizoen dat binnen deze
periode van overvloed plaatsvindt is zomer 2021. Dit is cruciaal
omdat Jezus volgens de Schrift terugkeert naar ′′ oogst ′′ op een
moment dat mensen genoeg eten en drinken (Matt. 24:37-39; Luke
17:28-30).
Dus als onze lezing van de koeienborden correct is, is zomer 2021
waarschijnlijk tijd voor een schokkende gebeurtenis die de
overgang van feestmaal naar hongersnood in gang zet.
...
OPMERKINGEN:
1. Jezus Christus is gisteren en vandaag en voor altijd hetzelfde
(Heb. 13:8) 13:8).
2. Koeienborden in seculier nieuws:
https://pittsburgh.cbslocal.com/.../calf-with-7-on-its.../
3. Koestekens in profetisch nieuws:
https://www.youtube.com/watch?v=M6axxud4jOc
4. Belangrijk genoeg werd de zwarte koe met de grote ′′ 7 ′′
Benjamin genoemd. In de Bijbel is Benjamin de favoriete broer van
Jozef, het Hebreeuws die de droom van de zeven koeien (Gen.
41:14-32) van de farao 's droom van de 41:14-32 koeien ( Generaal
41:14-32 ). Benjamin' s moeder, Rachel, die stierf na de bevalling
van hem door een moeilijke Noemde haar zoon Ben-Oni, wat
betekent ′′ Zoon van Mijn Problemen." Dit is opmerkelijk omdat de
tijd van Jacob ' s Problemen, de zevenjarige Tribulatie, wordt
gekenmerkt als een tijd van geboortepijn en bevalling voor Israël: ′′
Vraag het nu, en zie: Kan een man bevallen? Waarom zie ik dan elke
man met zijn handen op zijn buik als een vrouw in de bevalling en
elk gezicht bleek? Hoe erg zal die dag zijn! Er zal niets zijn! Het zal
een tijd van problemen zijn voor Jacob, maar hij zal er uitzien ′′
(Jerry.) 30:6, 7).
5. Het is interessant dat de ′′ 7 ′′ op de tweede (rode) koe een
uiterlijk heeft om afgesneden, of verkort te worden. Schrift zegt dat
de beproevingsperiode wordt verkort in het belang van de
verkiezing (Matt. 24:22).
6. In de Vijgenboom-Parabel zegt Jezus dat de generatie die Israël
weer een natie ziet worden, alle eindtijdse gebeurtenissen voorbij
zien komen (Matt. 24:32-34). Schrift definieert de bovengrens van
een levensduur van een mens als 80 jaar (Ps. 90:10). 80 jaar tellen
vanaf 1948 komen we aan op 2028. Aftrekken van 7 jaar voor de
beproevingsperiode, het berekende startpunt van de Tribulatie is
2021.
7. Financiële termijn betekenissen:
′′ In het zwart ": https://www.investopedia.com/terms/b/black.asp....
′′ In het rood ": https://www.investopedia.com/terms/r/red.asp
8. Gebaseerd op rabbinische traditie, rekent de moderne Joodse
kalender jaren vanaf de eerste dag van de zevende maand, Tishrei.
In de Bijbel leert God Israël echter om jaren te tellen vanaf de
eerste maand, Nisan (Ex. 12:1-3). Nergens in de Schrift wijzigt de
Heer of kwalificeert Hij Zijn bevel om de jaren van Nisan te tellen.
Daarom, ongeacht de rabbijnse traditie of hoe jaren werden
afgesproken voordat Israël een natie werd, vanaf de tijd van de
Exodus vooruit, jaren worden afgeleid van de lente.
Meer op kalenderafrekening:
https://storage.googleapis.com/.../Calendar%20Confusion...
9. maart 20, 2015, totale zonsverduistering:
http://earthsky.org/.../how-often-do-we-have-a-march...
https://www.breakingisraelnews.com/.../passover-blood.../...
10. De ongekende Nisan 1-verduistering was een van meerdere
Bijbelse tekenen in 2015. We zagen ook bloedmaansverduistering
op Pesach en Tabernacles, en de heropschijning van de Bethlehem
Star in de eerste week van de zomer:
https://skyandtelescope.org/.../venus-and-jupiter-june-30th/
...
* Voor meer informatie over waarom 2021 een belangrijk jaar zou
kunnen zijn in Bijbelprophecy, zie het nieuwste boek van T.W.
Tramm, 'Summer Is Near':
https://www.amazon.com/Summer.../dp/1716163781/ref=sr_1_2...
* Bezoek de website van de auteur: www.theseasonofreturn.com
...
BELANGRIJK BERICHT: Niemand kent de dag van Jezus ' terugkeer
(Matt. 24:36). De Schrift zegt echter dat degenen die kijken de dag
zien nadert en niet verrast zullen zijn wanneer deze aankomt (Heb.
10:25; 1 Thess. 5:4). Een convergentie van Bijbelse tekenen en
tijdlijnen wijst erop dat de dag nabij is (Luke 21:28). Als je wilt
ontsnappen aan de onbeschrijfelijke horror van de
Tribulatieperiode, roep dan de naam van Jezus aan en geloof dat
Hij de Zoon van Jezus is God die voor uw zonden stierf en uit de
dood is opgewekt (Rom. 10:13). Doe het vandaag. De tijd begint te
dringen.
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