David Wilkerson en Profetie
Friday Church News Notes, 27 maart 2009, www.wayoflife.org
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.

Pinksterpredikant David Wilkerson heeft een volgende profetie gegeven. Eerder deze maand zei hij:
“An earth-shattering calamity is about to happen. It is going to
be so frightening, we are all going to tremble--even the godliest
among us. For ten years I have been warning about a thousand
fires coming to New York City. It will engulf the whole megaplex, including areas of New Jersey and Connecticut. Major cities all across America will experience riots and blazing fires-such as we saw in Watts, Los Angeles, years ago. There will be
riots and fires in cities worldwide. There will be looting-including Times Square, New York City” (“What You Need to
Know”, Christianity Today, 16 maart 2009).
Wilkerson, auteur van het populaire boek The Sword and the
Switchblade, is een valse profeet. Ik zeg dat op het gezag van zijn
eigen profetieën.
“wees niet bevreesd voor hem”

In de vroege jaren ’70 predikte Wilkerson in zijn profetie, “The Vision” genoemd, dat de charismaten uit de Rooms-katholieke kerk
zouden gedreven worden.

Voor 1993 profeteerde hij 1.000 vuurhaarden in New York City als gevolg van rassenrellen.
Voor 1999 profeteerde hij dat er geen evangelie-televisiezenders meer zouden zijn, dat deze allemaal bankroet en geruïneerd zouden zijn.
Voor 2000 profeteerde hij een verschrikkelijke financiële crash.
Niets van dit alles is uitgekomen. In de Bijbel echter kan een waar profeet zich niet vergissen. Hij is
100% juist, in 100% van de gevallen:
“Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en dat woord gebeurt niet en komt
niet: dan is dat niet het woord dat de HEERE gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat
gesproken; wees niet bevreesd voor hem” (Deuteronomium 18:22).
Het valt niet te betwijfelen dat de Verenigde Staten en de hele wereld afstevenen naar vreselijke
rampspoeden. De Bijbel beschrijft ze voluit, en daar hoeven wij geen halfbakken toevoegsels bij te
krijgen.
“De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor
ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen”
(Deuteronomium 29:29).
Zie verder :
http://www.cephasministry.com/evanelists_a_wilkerson_conversation.html
http://www.cephasministry.com/evangelist_david_wilkersons_teachings.html
http://www.cephasministry.com/evangelists_wilkerson_solem_assembly.html
http://www.youtube.com/watch?v=92iJCFRvx80 ( )
http://www.geocities.com/asterisktom/wilkerson.html
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