De wederkomst van Jezus
& de Dag des Oordeels
Sarang’s Visioen

Een visioen van de wederkomst van Jezus en de Dag des Oordeels door een jong Aziatische meisje
genaamd Sarang. Dit is een interview met Sarang en haar moeder, waarin alle gebeurtenissen van
wat zij gezien heeft, worden verteld. Ook tekende zij de dingen die haar getoond werden.
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Sa-rang huilt.
Op een dag, liet de Heere de nabije toekomst zien aan een klein
Koreaans meisje. Hij gaf haar een krachtige geestelijke ervaring en
spreekt door haar tot alle mensen op de Aarde. Een paar dagen
geleden, werd aan Sarang de laatste dag van de wereld getoond, terwijl
zij tussen een slaap en wakker zijn was. (Joël 2:28) Ze zag dat er maar
weinig mensen naar de Hemel werden gebracht, en dat de rest van de
mensen op Aarde in een flits verbrand werden door de zon.
Het was net zoals in de dagen van
Lot, toen er vuur en zwavel uit de
Hemel regende en Sodom en Gomorra vernietigde. (Genesis 19)
Sarang zag mensen, even talrijk als het zand, die nadat ze
overgoten waren met vuur en zwavel in de hel vielen.
De Heere Jezus uitte zijn verdriet, die Hij had, voor al die mensen die voor altijd in de hel verbrand
zullen worden met vuur en zwavel. Terwijl Sarang haar geestelijke ervaring deelt, huilt zij om het
verdriet van Jezus. Haar tranen vertegenwoordigen het verdriet dat God heeft voor de mensen die
verbrand zullen worden met vuur en zwavel.
Voor degenen onder u, die dit bericht horen, vertel alstublieft over het verdriet van de Heere.
Ik bid dat u allen uw best zult doen om de Heere welkom te heten en om altijd waakzaam te zijn,
zodat u in Zijn armen kan worden opgetild.

INTERVIEW:
VRAAG:
Sarang, vertel mij alsjeblieft over jouw geestelijke ervaring.

SARANG:
Een paar dagen geleden terwijl ik de Bijbel las, bevond ik mij voor een korte tijd in een staat tussen
slaap en wakker zijn. Gedurende die tijd zag ik de Hemel en de Hel en de Heere zei dat ik aan
iedereen die op de aarde leeft moet vertellen wat ik gezien had.
SARANG’S MOEDER:
Op een dag kwam Sarang naar mij toe en zei, “Mam!!! Ik heb de
Hemel en de Hel gezien!” En ze begon mij te vertellen wat ze
gezien had. Ik was gewoon naar haar verhaal aan het luisteren. Na
het luisteren, wist ik direct dat het geen gewone droom was, maar
een geestelijke ervaring. Ik denk dat Jezus haar deze geestelijke
ervaring gaf, zodat ze aan alle mensen over “De Dag des Oordeels”
kan vertellen.
Sarang werd opgevoed met het Woord van God, in de Ju-Sarang
Kerk, elke dag. Ze hoort de stem van God heel goed. Ik ben er zeker
van dat de Heere Zijn volk aan het voorbereiden is, door hen te
vertellen over de op handen zijnde “Dag des Oordeels”, door kinderen zo puur als Sarang.

VRAAG:
Wat heb je gezien?
SARANG:
Ik zag een lange, grote auto, die helder scheen. Ook
waren er ongeveer 30 mensen die in de rij stonden aan
de voorkant van die auto. Toen de deur geopend werd, begonnen alle mensen die in de rij stonden
in de auto te stappen.. Zodra ze in de auto gestapt waren werd de deur gesloten.
Maar plotseling verschenen er mensen in grijze kleding en zij
begonnen op de deur te bonzen, en vroegen om het te openen.
Echter, de deur ging niet meer open. (Lukas 13:25) Daardoor gaven
zij het op en liepen weg naar een andere plek. Zij fronsend vreselijk
tegen de Hemelse auto. Terwijl zij wegliepen, werden zij zwart van
kleur.

VRAAG:
Wat heb je nog meer gezien behalve de auto?
SARANG:
Er waren ook engelen bij de auto. De engelen zagen er vijf keer langer uit
dan gewone mensen. Zij waren gekleed in glinsterende witte kleding en
hielden een vlammend zwaard in hun rechterhand. Ze waren de auto en de
mensen die erin staten aan het beschermen.

VRAAG:
Wat deden de mensen in de auto?
SARANG:
Iedereen deed iets met een glimlach. Toen ik beter keek, zag ik dat sommige mensen de Bijbel aan
het lezen waren, en de anderen luisterden naar het Woord van Leven via een MP3 speler.

VRAAG:
Wie zat er in de bestuurders stoel?

SARANG:
Mijn voorgangster zat in de stoel van de bestuurder en er zat een schitterende stralende man naast
haar. Hij was zo stralend dat hij niet meer menselijk leek en achter mijn voorgangster, zat zuster
Seon-eui. Ik weet niet wie de anderen in witte kleding waren.

VRAAG:
Waar ben je daarna heen gegaan?
SARANG:
De Hemelse auto vloog omhoog
naar de hemel met de engelen.
Maar zodra het omhoog vloog,
begon het vanuit de Hemel vuur en
zwavel te regenen en de grond
barsten open en er kwam hier en
daar vuur uit. (Lukas 17:29)
Mensen schreeuwden het uit om hulp en zeiden: "Help me! Help me! "Maar het vuur verbrandde
alle mensen, die niet in de Hemelse auto konden gaan.

VRAAG:
Hoe was de gezichtsuitdrukking van de mensen in de auto?
SARANG:
Ze toonden een vreedzame glimlach.

VRAAG:
Waar ging je heen nadat de Hemelse wagen naar de Hemel vloog?
SARANG:
De auto steeg op naar de Hemel en het
kwam op een plaats uit. Ik zag een
stralende troon, en de Heere Jezus zat
erop.
Er is ook een deur achter de troon, die
alleen door engelen geopend kan worden.
Na een tijdje, deden de engelen die deur
open, en zodra de mensen van de auto naar binnen waren gegaan, sloot de deur. Vanaf dat moment,
had ik sterk het gevoel dat de deur nooit meer geopend zou worden.

VRAAG:
Wat zag je toen de deur openging?
SARANG:
Toen de deur openging, kwam er een helder licht te voorschijn
en er verscheen een prachtige natuur scène. Het was zo mooi,
dat ik met open mond stond van verbazing. Ik zag veel
engelen, dieren, bloemen en bomen. Engelen glimlachten
tegen de bloemen, en de dieren rustten en speelden. Bloemen
waren in volle bloei en de bomen hadden geen gebreken. Ik dacht bij mijzelf, "Wow, het is zo
rustgevend, ik wil hier leven!"

VRAAG:
Wat gebeurde er met de overgebleven mensen?
SARANG:
Ik zag mensen, even
talrijk als het zand,
staande voor de troon
van God. Zodra ik
het zag, wist ik dat
het de troon was waar de Rechter van God op
zat. Er stond een engel, bij de Heere.
Plotselinge pakte de engel een man, die aan de
voorkant van de troon stond, en sleepte hem over de grond naar de rand van de Hel. En
toen leverden de engel hem over aan een andere engel, die bij de afgrond stond. Direct
nadat hij overhandigd werd, aan de andere engel, werd de man in de hel geworpen.
(Openbaring 20:15) Hierna vaagde, de Heere, in een keer de overgebleven mensen uit. Ze werden
allemaal in de Hel geworpen. Mensen schreeuwden om genade en riepen: "Heere! Redt me
alstublieft! Redt me alstublieft! " En Jezus zei: "HET IS TE LAAT OM BEROUW TE TONEN! "

VRAAG:
Wat zag je in de Hel?
SARANG:
Ik zag in de Hel een bloedige zee van vuur die kookte en er was
rook die opsteeg naar boven. De lucht was zo donker en somber,
waardoor ik niet ver kon zien en ik zag gevleugelde beesten, die
door de lucht vlogen en schreeuwden. Het was zo eng en
verschrikkelijk.
De gevleugelde beesten slingerde vreselijke beledigingen naar
de mensen en zeiden: "Je deed niets anders dan zondigen!"
De mensen schreeuwden het uit in de zee van vuur en zeiden:
"Redt me alstublieft!" Echter, hoe luider zij riepen, de
intensiever de marteling . De beesten staken in op de mensen
met zwaarden en er waren heel veel kleine maden die de
mensen wegvraten. (Markus 9:48) Ik was echt bang, maar
toen ik omhoog keek en het Koninkrijk der Hemelen zag,
voelde ik mij niet meer angstig. Ik voelde me bang toen ik de Hel zag, maar
toen ik de Hemel zag, werd ik vervuld met geluk.
Toen ik goed keek, zag ik engelen door de lucht vliegen en zij zongen. "Prijs de Heere! Aanbid de
Heere! "
Na deze ervaring, kwam ik weer volledig bij bewustzijn. Het voelde alsof ik net teruggekomen
was van de Hemel en de Hel. Na die geestelijke ervaring, dacht ik bij mijzelf: "Ik zal naar de
Hemel gaan ten koste van alles, en ik zal zorgen dat ik niet naar de Hel ga." Ik denk dat er bijna
niemand gered wordt in de wereld, omdat ik maar 30 mensen gezien heb, die in de Hemelse auto
zaten, en de overgebleven mensen die op aarde leefden in de Hel werden geworpen.

Het waren misschien wel minder dan 30 personen, omdat er in
Lukas 17:26 staat, dat de dagen van de Zoon des mensen, wat
het einde van de wereld is, net zo zijn als in de dagen van
Noach. En het aantal mensen in de Ark van Noach was slechts 8.
Slechts 8 mensen werden gered in de dagen van Noach.
Daardoor denk ik dat het aantal mensen dat gered zal worden
heel weinig is.
Dus vanaf nu, ben ik vastbesloten om wakker te blijven en naar de Hemel te gaan ondanks alles.
De Heere zei dat Zijn komst nabij is, hoewel niemand de exacte dag en uur weet. (Matt 24:36)
Daarom moeten we altijd waken en klaar zijn om de Heere te ontmoeten! (Lucas 21:36) want wie
de Heere niet waardig acht, als de Heere als een dief in de nacht komt, gaat niet naar de Hemel.
Heere! Dank U voor deze kostbare ervaring. Ik hou van U!

**Sarang, is het Koreaanse woord voor Liefde.

Lucas 21:36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult
worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te
kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

