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INLEIDING HOOFSTUK 

Waarom jy Bybelprofesieë moet bestudeer! 
Daar is ses baie goeie redes waarom jy Bybelprofesieë moet bestudeer. 

1. Byna 'n derde van die Bybel is profesie 

Sowat 31% van die Bybel is God wat die mensdom laat weet wat die toekoms inhou. 
En ek praat nie net van die geskrifte van die Groot en Klein Profete en die boek 
Openbaring nie. As jy nie profesie wil lees nie, dan moet jy ook die Psalms, Jesus se 
eie leringe in die Evangelies, en omtrent al die boeke van Petrus, Paulus, Judas en 
Johannes oorslaan. 

Die apostel Paulus het Christene gewaarsku: “Moenie profesieë verag nie.” Hy het 
selfs bevestig dat "Die hele Skrif is deur God ingegee" en dit moet dus ook die 
profetiese geskrifte insluit. En selfs Jesus het dwarsdeur die Evangelies en 
Openbaring profesieë uit die Ou Testament opgesê en nuwes geleer. Om alles te 
kroon, het Jesus 'n seën belowe vir diegene wat die profesieë in die boek 
Openbaring lees en gehoorsaam. 

Dus, as profesie vir Jesus so belangrik is, moet dit dan nie ook vir Christene 
belangrik wees nie? 

2. Die fokus van profesie is Jesus Christus 

Bybelprofesie gaan op die ou end alles oor Jesus. Jesus het verklaar dat Hy 
profesieë moet vervul sodat "...alle dinge vervul moet word wat oor My geskrywe is 
in die wet van Moses en die profete en die Psalms." Die engel van Openbaring 19 
het selfs die getuienis van Jesus gelyk gestel aan profesie, en verklaar “...Aanbid 
God! Want die getuienis van Jesus is die gees van profesie.” 

As Jesus nie eers een van die 109 duidelike Eerstekoms profesieë oor die Messias 
vervul het nie, dan kon Hy nie wees wie Hy beweer het om te wees nie – die 
Verlosser. 

Vervulde profesie bevestig Jesus se aanspraak op goddelikheid en om ons 
Verlosser te wees. 

3. Vervulde profesieë bewys dat die Bybel waarlik God se Woord is 

Die Bybel is uniek deur profeties te wees. Daar is geen godsdiensboek, nie deur 
Boeddha of Krishna of Mohammed of enigiemand anders, ooit geskryf wat soveel 
profesieë bevat nie. En, ek praat nie van algemene profesieë oor die toekoms nie, 
maar superspesifieke profesieë soos die Messias sou uit die geslag van Dawid 
afstam, in Betlehem gebore word, deur kruisiging vermoor word en drie dae later uit 
die dood opgewek word. 
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Die werklike vervulling van al hierdie profesieë en meer as honderd ander bewys dat 
die Bybel waarlik die Woord van God is, en daarom kan ons ons geloof stel in wat dit 
leer. 

4. Bybelprofesie motiveer 'n mens om heilig te lewe 

Die profete en apostels het nie net God se boodskappe oor die toekoms oorgedra 
nie, maar hulle het ook kragtige boodskappe oor morele lewe gegee. Byvoorbeeld, 
Romeine 13 moedig aan, “...die dag is op hande. Laat ons dan die werke van die 
duisternis aflê, en laat ons die wapenrusting van die lig aantrek.” 

Toe die mense profetiese leringe gehoorsaam het, het hulle geestelik gegroei. 1 
Johannes 3 verklaar, “...wanneer Hy [Jesus] geopenbaar word, sal ons soos Hy 
wees, want ons sal Hom sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, 
reinig homself, soos Hy rein is.” 

Hulle het beter mense geword, minder selfgesentreerd en meer God-galop. 1 Petrus 
4 vermaan: “Maar die einde van alle dinge is naby; wees daarom ernstig en 
waaksaam in julle gebede … hou vurige liefde vir mekaar … bedien mekaar, wees 
goeie rentmeesters …” 

Wanneer 'n persoon meer hemelse gesind is, sal hulle meer vrygewig wees omdat 
hulle in die ewigheid belê. 2 Petrus 3 gee die raad: “Maar die dag van die Here sal 
kom... Daarom, aangesien al hierdie dinge vergaan, watter soort mense moet julle 
dan wees in heilige gedrag en godsvrug, terwyl julle die koms van die dag van God 
verwag en verhaas … ” 

En die mense het baie beter geword om waarheid en valshede te onderskei. Lukas 
21 waarsku: “Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie beswaar word deur gekuier, 
dronkenskap en sorge van hierdie lewe en daardie Dag nie onverwags oor julle 
kom...” 

5. Bybelprofesie gee Christene energie om te evangeliseer 

Met die wete dat ons vinnig uit tyd raak voor Jesus se terugkeer, word Christene 
wanneer hulle Bybelprofesie bestudeer gemotiveerd om daar uit te gaan en mense 
van die Goeie Nuus van Jesus Christus te vertel. 

Vervulde Bybelprofesieë is eintlik 'n uitstekende apologetiese hulpmiddel om die 
geloof te verdedig. En die Evangelie is baie aantreklik vir mense wat wil weet wat die 
toekoms inhou. 

6. Bybelprofesie verskaf hoop vir die toekoms 

Wanneer dit lyk of die wêreld in chaos verander en jy wonder of God nog daar is, sê 
Bybelprofesie vir ons dat God beslis nog in beheer is. In die lig van Bybelprofesieë 
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maak hierdie mal aktuele gebeure uiteindelik sin. Hulle lei almal tot een groot ding – 
Jesus Christus se wederkoms. 

En wanneer Jesus terugkom, wen Hy! En wanneer Jesus wen, gelowiges in 
Christus, wel, ons wen ook! Dus, wanneer jy 'n lewe van oorwinning verwag, kan jy 
ook hoop vir die toekoms hê. 

Opsomming 

Kortom, om Bybelprofesieë te verwerp beteken om byna 'n derde van die Bybel oor 
te slaan. Die fokus van profesie is Jesus Christus. Vervulde profesieë bewys dat die 
Bybel waarlik God se Woord is. Profesie motiveer Christene tot heilige lewe, tot 
evangelisasie en om hoop oor die toekoms te hê. 

Die apostel Petrus het gewaarsku, “dat spotters in die laaste dae sal kom, wat 
volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê: Waar is die belofte van Sy koms?” 
Sal dit jy wees? Geen! Of sal jy die wonder omhels dat Is Jesus Christus, die fokus 
en vervulling van Bybelprofesie? 
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Spesifieke demoniese vestings in die kerk Openb 1 – 3 
Spesifieke demoniese vestings wat ons in die kerk kan vind.  

Kom ons kyk na hierdie geeste. 

Gees van Godsdiens (Openbaring 2:4–5, 7) 

Die gemeente in Efese het “hulle eerste liefde verlaat” (Op. 2:4). Hulle was leerstellig 
gesond en het alles in orde gehad, maar hulle het hul passie vir God verloor. 
Wanneer jy na Handelinge 19 kyk om na "eerste werke" en "eerste liefde" te kyk, 
ontdek jy 'n verstommende waarheid. 

By die geboorte van die Efesiese kerk was hulle besig om in water te doop, die 
mense hande op te lê vir die doop van die Heilige Gees, God in tale groot te maak, 
demone uit te dryf, met gebedsdoeke te genees en uit die ou orde te word. 

Die gemeente in Efese het elke element van die kerklike lewe in orde gehad en hulle 
was 'n hardwerkende gemeente. Tog het die vuur, die passie, die liefde daaruit 
gegaan. Ons sien nou dat godsdiens oorgeneem het met sy dowwe plig en moeë 
tradisionalisme. Die krag van God het ontbreek; demone het nie meer weggegaan 
nie, tale was afwesig, wonderwerke was bloot 'n herinnering. 'n Liefdelose roetine 
van godsdienstige werke het die krag en passie van die Heilige Gees vervang. 

Wie kan die huidige werklikheid van hierdie dodelike demoon van godsdiens ontken? 
Baie kerke soos Simson is deur die Delila's van godsdiens van hul mag ontneem! 
Nou, blind vir geestelike dinge, slyp ons ons godsdienstige aktiwiteite en tradisies uit 
met geen transformerende krag nie. Hierdie demoon moet ontbloot en uitgedryf 
word. 

Gees van intimidasie (Openbaring 2:10–11) 

Die kerk in Smirna het vervolging verduur, en baie lidmate het martelaarskap gely. 
Met hierdie dreigement probeer Satan vrees in die harte van gelowiges slaan deur 
intimidasie te stuur om ons weg te skrik van getrouheid aan God en Sy Woord. 
Onthou jy Simon Petrus wat homself warm gemaak het by die vyand se vuur in die 
nag van Jesus se arrestasie? Hierdie getroue dissipel is geïntimideer deur sy 
omgewing en die vraende stem van 'n diensmeisie. Vandag is die kerk stil en 
verneder voor die wêreld en sy regerings. Hierdie demoon moet neergewerp word! 

Gees van kompromie (Openbaring 2:12, 14–17) 

Pergamos was die hoofstad van die provinsie Asië wat in Openbaring genoem word 
as een van die sewe kerke van Asië. Dit was 'n gevierde stad van Mysia in die 



11 
 

Caicus-vallei, 15 myl van die Egeïese See sowat 60 myl noord van Smirna. Die rivier 
Selinus het daardeur gevloei en die rivier Caicus het net suid daarvan geloop. 
Hierdie stad was ryk aan historiese en literêre erfenis met 'n biblioteek wat met meer 
as 200 000 volumes gespog het, net bo-aan die biblioteek in Alexandrië. 

Die stad het 'n "troeteldier"-god in Asklepion gehad, 'n afgod gesimboliseer deur 'n 
slang wat homself 'n verlosser genoem het. Hulle het geglo dat hul god in die area 
se slange geïnkarneer het, so slange is toegelaat om vrylik om die tempel te gly. 
Diegene wat genesing begeer het, het die nag in die donker van die tempel 
deurgebring in die hoop dat 'n slang oor hulle sou kruip. Die stad was 'n buitepos vir 
die Griekse beskawing en was die tuiste van die tempels van baie ander gode. 

Kan jy die parallelle van die sekulêre lot in Amerika en sy kerke sien? Die meeste 
kerke werk in 'n gemeenskap of omgewing wat deur Satan eerder as deur God 
beheer word. Wat kan 'n kerk doen wanneer bediening moeilik word? Kan ons 
toelaat dat die slange van sekulêre humanisme deur ons gemeentes gly? 
Kompromie is nie die antwoord nie. Ons kan nie gemaklik raak met die sonde om 
ons nie! 

Die kerk van Jesus moet aktiewe stappe neem om sterk te staan in ons verlore en 
sterwende wêreld! 

Ons moet die konflik erken. Jesus het daarop gewys dat die stad die kerk se 
woonplek of permanente woonplek was. Om te vlug was nie 'n opsie nie. In plaas 
daarvan het Hy hulle aangeraai om in diens te kom en die gevegslyne te trek. Paulus 
het die behoefte aan gevegsgereedheid erken toe hy Efesiërs 6 geskryf het. Die 
wapenrusting van God is nodig in die middel van oorlog. Bowenal moet die kerk 
vorentoe gaan onder die naam en vaandel van Jesus, nooit in eie krag opereer nie, 
want in die vlees kon die vyand swakheid vind. 

Ons moet berou hê oor kompromie. Die kerk by Pergamos het 'n paar swakpunte 
gehad wat hanteer moes word. Daar was leerstellige probleme saam met probleme 
met sommige van hulle diakens en leierskap. Een in die besonder word genoem, 
Nicholas, wat begin het om dwaalleer te leer en ander in sonde te lei. Hoe hartseer 
wanneer 'n leier sleg gaan en ophou om die Here waarlik te dien! Dikwels lei hulle 
ander op 'n dwaalspoor en neem ander saam. Nog 'n konflik in die Pergamos-kerk 
was 'n dissiplineprobleem. Hulle het die gemors waarin hulle was verdra deur die 
sonde in hul eie kamp oor te sien. Jesus het hulle tot bekering geroep. Nog 'n 
probleem wat ontstaan het, was die gees van Bileam. Om vir jou 'n bietjie 
geskiedenis hiervan te gee, het Balak, die heidense koning, letterlik die profeet 
Bileam se bediening gekoop. Balak het uiteindelik vroue gestuur om die mans van 
Israel te verlei en sodoende oordeel oor hulle te bring. Dit was Bileam wat die volk 
van God uitverkoop het. Om die gees van Bileam te behou, het geld vandag te 
dikwels die doel en prys van baie in die kerk geword. Populêre prediking het 
profetiese prediking vervang. Beeld het salwing vervang en die kerk is gereduseer 
tot niks meer as 'n plek waar popsielkunde die ore van sy gemeentelede op Sondae 
kielie nie. Die beeldmakers en die polities korrektes het die swaard van die kerke en 
sy manne van God afgestomp. 
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Ons moet op Christus vertrou. Die Pergamos-kerk moes staatmaak op hul Verlosser, 
wat die wapen van die swaard van die Gees, Sy eie woord, voorsien het. Dit is die 
wapen waarop ons as Christene aanspraak maak. Die gewilde "Star Wars"-
verskynsel het twee generasies kinders laat vasgevang in verbeeldingspel met ligte 
sabels, wat die sterrestelsel as Jedi-ridders verdedig! Die flieks wys die jong Jedi-
leerling is noukeurig geleer om sy wapen te gebruik, om dit te bewaak, om die 
gebruik daarvan te vervolmaak. Op dieselfde manier moet ons vashou aan die 
Woord van God as ons wapen – dit het 'n krag wat bonatuurlik en effektief is teen die 
aanslae van Satan. Ons wapens is nie vleeslik nie (2 Kor. 10:4) maar kragtig in God, 
en Satan kan deur die krag van die Woord verslaan word. 

Oorwinnaars word geskenke beloof. Jesus het aan hierdie kerk belowe dat diegene 
wat nie swig voor die sondes rondom hulle nie—wat nie dinge eet wat aan afgode 
geoffer is en aan sonde deelneem nie—hierdie getroues sal verborge manna eet, die 
seën van Jesus self. Hulle word die teenwoordigheid van Jesus in die dorre woestyn 
van die wêreld se woestyn belowe. Hy het ook aan hierdie kerk belowe dat Hy 'n wit 
steen sou lê, wat vryspraak, aanvaarding en lof beloof het. Die nuwe naam op 
hierdie klip was Jesus! 

Gees van Isebel (Beheer) (Openbaring 2:18-20, 26) 

’n Oorlog gaan in vandag se kerk aan, en die gevegslyne word getrek. Een van die 
kragtigste geeste aan die werk in hierdie voortdurende stryd is die gees van Jezebel 
of beheer. Eerste Konings vertel die verhaal van die vrou na wie hierdie gees 
vernoem is. 

Bekend as die vrou van koning Agab en 'n volgeling van die valse god Baäl, het die 
Skrif Agab se huwelik met hierdie vrou as 'n verskriklike sonde beskou: “Hy het dit 
nie net geag om die sondes van Jerobeam seun van Nebat te pleeg nie, maar hy het 
ook getrou. Isebel dogter van Etbaäl, die koning van die Sidoniërs, en het Baäl begin 
dien en hom aanbid” (1 Konings 16:31, NIV). 

Isebel het 'n "hou" op die onskuldige man Nabot beveel sodat sy sy pryswingerd kon 
bekom. Nie net was hierdie moord nie, maar dit het God se landverbond met Sy volk 
verbreek. Benewens haar disrespek vir gewone mense en hul eiendom, het sy die 
profete van God gehaat. Die Skrif sê: “Terwyl Isebel besig was om die profete van 
die Here dood te maak, het Obadja honderd profete geneem en hulle in twee grotte 
versteek, vyftig in elkeen, en hulle van kos en water voorsien.” (1 Konings 18:4, 
NLV) 

Later het Isebel die profeet Elia agternagesit na aanleiding van die groot wedstryd 
waar God vuur uit die hemel gestuur en die profete van Baäl verslaan het. Haar 
meedoënlose strewe het die profeet in depressie en selfmoordgedagtes gedryf. 

Isebel se karakter was goddeloos, beheersend, seksueel immoreel, moorddadig en 
demonies! Dit is verstommend dat dieselfde sterk gees steeds in Openbaring 2:20 
werksaam was en steeds in vandag se kerk werk. In elke gemeente vind ons 
diegene wat die manne en vroue van God wil beheer, manipuleer en ondermyn. 
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Herken die gees 

Hierdie gees is basies die gees van oorheersing of onwilligheid om vreedsaam saam 
te woon. Dit gaan nie oor vroue of bevryding nie, want hierdie gees kan hom aan 'n 
man of 'n vrou heg. Baie dink dalk dat hierdie gees met seksualiteit geïdentifiseer 
word, omdat hulle glo dat 'n vrou wat op 'n sekere manier lyk 'n "Jezebel" in haar 
karakter is. Maar dit is nie so nie. ’n Wolf kan maklik in skaapsklere skuil. 

Wanneer jy 'n gees van Isebel vind wat werk, sal jy ook 'n "Ahab" naby of iemand in 
leierskap vind wat die gees toegang en beheer gee. 

Die strategie van Jezebel 

Die instrument wat hierdie gees gebruik, is manipulasie. In 1 Konings 21 leer ons dat 
koning Agab sou pruil as hy nie sy eie sin gekry het nie. Hy het 'n wingerd gesien 
wat hy baie begeer het, maar die eienaar wou nie sy kosbare eiendom prysgee nie, 
selfs nie aan die koning nie. Terwyl koning Agab op sy bed lê en moer, het Isebel 
hom verseker sy sal vir hom kry wat hy wil hê. Hierdie magtige vrou het heidense 
aanbidding in haar koninkryk ingebring, en nou was sy nie onder moord om die 
dinge te verkry wat sy nodig gehad het om meer mag te verkry nie. 

Die setel van Isebel 

Nogtans het Ek 'n paar dinge teen jou, omdat jy daardie vrou Isebel, wat haarself 'n 
profetes noem, toelaat om My dienaars te leer en te verlei om hoerery te pleeg en 
afgodsoffers te eet. 

—Openbaring 2:20 

Wanneer die gees van Isebel in die kerk begin manifesteer, soek dit 'n hoë setel in 
die kerk of 'n plek van oorheersing. Gewoonlik sal dit manifesteer in iemand wat wil 
onderrig of lei, gewoonlik lei hulle op 'n dwaalspoor! Om daardie plek van leierskap 
te vind, moet Isebel op 'n geestelike manier kyk en optree. 

Een van hierdie geeste het in Moses en Aäron se dag opereer. Numeri 16 sê vir ons: 
“En Korag, die seun van Jishar, die seun van Kehat, die seun van Levi, saam met 
Datan en Abiram, die seuns van Eliab, en On, die seun van Pelet, die seuns van 
Ruben, het manne geneem; en hulle het voor Moses opgestaan saam met sommige 
van die kinders van Israel, twee honderd en vyftig leiers van die vergadering, 
verteenwoordigers van die vergadering, bekendes. Hulle het teen Moses en Aäron 
bymekaargekom en vir hulle gesê: Julle neem te veel op julle, want die hele 
vergadering is heilig, elkeen van hulle, en die Here is in hulle midde. Waarom verhef 
julle julle dan bo die gemeente van die Here?'” (Num. 16:1–3). 

Korag het in die gees van Isebel opereer, met Datan en Abiram wat as sy magskern 
opereer, en 250 ander prinse as 'n struktuur onder hulle. Moses het onmiddellik 
opgetree - hy het op sy aangesig voor God geval en gebid. Na sy gebed het hy die 
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gees gekonfronteer en gesê: "Is dit vir jou 'n geringe ding dat die God van Israel jou 
afgesonder het van die vergadering van Israel, om jou na Homself te bring, om die 
werk van die tabernakel van die Here te doen. , en om voor die gemeente te staan 
om hulle te dien; en dat Hy jou na Homself gebring het, jy en al jou broers, die seuns 
van Levi, saam met jou? En soek julle ook die priesterskap?” (Num. 16:9–10). 

Oordeel het oor hierdie Isebel-gees gekom—'n aardbewing het gekom en die drie 
bose leiers geneem en vuur het al die res verteer. 

Jezebel se teikens 

Die beheersende gees wikkel die kerk binne en is daarop ingestel om die dinge wat 
ons as gelowiges dierbaar is, te vernietig en te ondermyn. Deur manipulasie, 
oorheersing en beheer begin die gees sy stryd teen die liggaam van Christus. 

Eerstens, hierdie gees haat die profete, die ware leiers van God. Sy kan hulle nie 
beheer nie, en wanneer sy probeer om hul goedkeuring te kry en misluk, sal sy niks 
stop om hulle te probeer doodmaak nie. 

Daarbenewens haat die gees van Isebel die prediking van die Woord. Sy kan nie die 
boodskap hanteer nie. Sy sal probeer om óf die boodskapper óf die boodskap te 
verminder. 

Die beheersende gees haat ook die lof van die kerk. Gedurende tye van ware, 
kragtige aanbidding word haar vleeslikheid blootgelê. In 1 Konings toe die profeet 
Elia vuur uit die hemel gebid het teen die profete van Baäl en Isebel se planne, het 
lof uitgebreek (1 Konings 18:39). Isebel het verloor, en die lof van God het die lug 
gevul. 

’n Isebel-gees haat ook die voorrang van Christus. Daar is geen manier om daarteen 
mee te ding nie. Die eerste keer wat “voorrang” genoem word, is in Kolossense 1:18: 
“En Hy is die Hoof van die liggaam, die gemeente; Hy is die Begin, die 
Eersgeborene uit die dode; sodat hy in alles die voorrang kan hê” ( kjv ). Die tweede 
keer wat ons egter die woord vind, probeer 'n Isebel-gees om 'n liggaam van 
gelowiges te beheer. “Ek het aan die gemeente geskryf, maar Diotrefes, wat graag 
die voorrang onder hulle wil hê, ontvang ons nie” (3 Joh. 1:9 ) . 

Verban die gees 

As jy voel dat hierdie gees in jou kerk aan die werk is, is dit belangrik om die vyand 
as geestelik te sien, nie vleeslik nie. Moenie die persoon haat wat deur die gees van 
Isebel beheer word nie, erken dat dit 'n geestelike krag is—een wat God moet 
beveg. Laat jou gebed wees: “O onse God, sal U hulle nie oordeel nie? Want ons het 
geen mag teen hierdie groot menigte wat nie teen ons kom nie; ons weet ook nie wat 
om te doen nie, maar ons oë is op U” (2 Kron. 20:12). 

Gees van Tradisionalisme (Openbaring 3:1–6) 
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Vir eeue was die kerk die slagoffer van gerugte, vyandigheid en, wat ons vandag 
noem, negatiewe pers. Kerke moet dikwels hierdie vyandige omgewing oorleef; 
uiterlike vyandigheid is egter nie die grootste bedreiging vir 'n plaaslike kerk nie! Heel 
dikwels kom die grootste gevaar van binne af! 

Die Sardis-kerk het in 'n gunstige omgewing met 'n groot reputasie gewoon. In 
Christus se brief aan hierdie kerk het Hy egter hulle menslike reputasie geïgnoreer 
en vir hierdie kerk gesê hulle is in die doodsberig gelys! 

Omgewing van die dood 

Die stad Sardis was 'n stad van rykdom. Die geskiedenis vertel ons dat koning 
Croesus in 550 v.C. goud in die stad se rivier gevind het en die eerste goue munte in 
die geskiedenis uitgereik het! Selfs in die tyd van die Nuwe Testament was goud al 
langs sy riviere gevind. 

Benewens sy rykdom was die stad bekend vir sy heidendom. Die gunsteling-afgod 
was Cybele, en aanbidders van hierdie heidense god het deelgeneem aan wilde, 
waansinnige aanbidding wat seksuele onsedelikheid ingesluit het. 

Merkwaardig genoeg was daar vrede in die gemeenskap, want die inwoners was 
gemaklik in hul selfvoorsiening. Hierdie vreedsame selfgenoegsaamheid het ook die 
kerk in Sardis binnegeval; dit het die vrede van die dood geword. ’n Vreedsame 
naasbestaan met die stad en sy boosheid het in die kerk gevestig en al wat hulle 
oorgehad het, was hul reputasie. 

Bewyse van 'n kerk se dood 

Kykers van ons televisie-uitsending skryf dikwels en vra: “Hoe kan ek ’n goeie kerk in 
my area vind? Hoe kan ek weet of ’n kerk lewend en gesond is?” 'n Dooie kerk het 'n 
paar basiese kenmerke wat maklik raakgesien word. 

Ignoreer die Heilige Gees. Wanneer die volledige werk van God se Gees nie in 'n 
kerk omhels word nie, is daardie liggaam reeds op pad na die graf. Jesus het vir die 
kerk op Sardis gesê dat hulle 'n gees van godsdiens het en nie die Gees van God 
het nie. Die Heilige Gees sal nie deur godsdienstige tradisie of voorkeure bestuur of 
beheer word nie! Johannes 3:8 sê: “Die wind waai waar hy wil … so is elkeen wat uit 
die Gees gebore is” (Johannes 3:8). 

Gebrek aan Goddelike leierskap.  

Die “sewe sterre” wat in Openbaring 3 genoem word, staan vir die boodskappers of 
pastore van die sewe gemeentes wat in die briewe aangespreek word. Wat die kerk 
in Sardis nodig gehad het, was 'n leier wat deur God geroep is en Hom heelhartig 
gedien het. Te veel kerke versuim vandag om God se man te kry. Ons kerkkantore 
ontvang verskeie kere per maand versoeke van predikantlose kerke wat na 'n 
plaasvervanger gesoek het. As hierdie kerke 'n pastoor kies op grond van sy 
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reputasie, CV, fisiese voorkoms of selfs aanbeveling, kan hulle later vind dat hulle 'n 
groot fout gemaak het. So belangrik soos agtergrondinligting is, die vrug wat in 'n 
pastoor se lewe en sy wandel met die Gees van God voortspruit, is wat ondersoek 
moet word. Die oppervlakkige maak nie soveel saak as die bonatuurlike nie. Om 
slegs op oppervlakkige feite aan te stel, kan lei tot 'n korttermyn-, flits in die pan, of 
moreel bankrot leier. 

Reputasie bo die werklikheid.  

Sardis was 'n besige, werkende kerk met 'n goeie naam - maar dit het die dood 
gehad. Hulle was 'n organisasie, maar nie 'n lewende organisme nie. Ongelukkig 
was hulle so vasgevang in hul reputasie dat hulle nie eers besef het dat hulle gesterf 
het nie. Een winternag het ek opgemerk dat ons huis al hoe kouer word, al het ek 
ons hitte op volle krag aangeskakel. Ek het 'n beroep op ons getroue 
kerkterreintoesighouer gedoen om na die gasverhittingseenheid te kyk, en hy het 
ontdek die loodslig het uitgegaan. Die blaser het geblaas, maar die vuur was geblus. 
Om kerk toe te gaan is goed, as jy God ontmoet. Aanbidding is goed as dit God se 
teenwoordigheid bring. Om te gee is goed as ons eers onsself gegee het. Gebed is 
goed, maar "as ons ongeregtigheid in ons harte ag, sal die Here ons nie verhoor 
nie." Vorm sonder geweld is die dood vir 'n kerk. Dit is soos 'n winkelvenster wat baie 
pluis en fyngoed bevat, maar 'n leë voorraadkamer wegsteek. 

Groei in getalle, sonder groei in mense. Die brief aan Sardis het aangedui dat selfs 
Christene wat lewe in die Sardis-kerk gehad het, in die koue omgewing sterf. Kerke 
moet bediening aanbied wat sy lidmate aanmoedig om in die Here te groei. 

Bediening en werk onvolledig. Om 'n nuwe program of uitreik te begin is maklik; dit is 
baie moeiliker om dit te voltooi! ’n Dooie kerk is ’n begraafplaas van gedeeltelik 
vervulde doelwitte en halfgebakte programme. Hierdie geraamtes is 'n bewys dat 
hulle "gedeeltelik" met die Here gegaan het en toe teruggery en gaan sit het. ’n Kerk 
wat agteruit gaan is tot die dood gedoem. 

Ontsnap uit die dood! Om die gees van godsdiens uit jou kerk uit te skakel, moet die 
leierskap bymekaarkom en hulle van godsdienstige dood bekeer. Saam behoort 
hulle te erken dat Jesus se koninkryk kom, en daar sal verantwoording gedoen word 
oor wat hulle in Sy Naam bereik. In byna enige dooie kerk is daar 'n handjievol 
gelowiges wat wel in triomf leef en begeer om in God lewend te wees. Hierdie span 
mense moet opgelig en aangemoedig word. Bly by die wenskare! Ten slotte, bestraf 
die godsdienstige trots wat jou kerk wurg. Verwerp die liefde vir godsdiens en sy 
reëls en reputasie, en raak verlief op Jesus. Besluit om na die stem van die Heilige 
Gees te luister in alle besluitneming rakende die kerk, en laat Sy Woord opbou, 
regeer en van die kansel af regeer. 

Gees van minderwaardigheid (Openbaring 3:7–8, 12) 

Baie keer sal 'n pastoor my kontak oor 'n spreekbeurt by 'n kerk, en hy sal begin 
deur amper verskonend te sê: "Ons is net 'n klein kerkie ..." Sy stemtoon het 'n 
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gevoel van swakheid of onvermoë geïmpliseer. Maar daar is niks “min” of 
“onbeduidend” in die koninkryk van God! 

Aan die ander kant van die spektrum is die kerk wat dink hulle het al die antwoorde, 
wat graag hul statistieke en syfers verkondig maar tevrede is met middelmatige 
pogings solank dit die kerk bekendheid en erkenning bring. 

God handel sterk met die kerk in Openbaring 3: “Omdat jy my gebod om te volhard, 
bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld 
sal kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, Ek kom gou! Hou 
vas wat jy het, dat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, Ek sal hom 'n pilaar 
maak in die tempel van my God, en hy sal nie meer uitgaan nie. Ek sal op hom die 
naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe 
Jerusalem, wat van my God uit die hemel neerdaal. En ek sal my nuwe naam op 
hom skrywe” (Op. 3:10–12). 

Te veel kerke en individue gebruik hul vermeende swakheid as 'n verskoning om nie 
die saak van Christus te bevorder nie. Sulke opvattings en stellings is vreemd aan 
die Nuwe-Testamentiese portret van die kerk. Ek is oortuig dat so 'n houding nie net 
vals en kwetsend is nie, maar ook demonies van oorsprong is. Daar is 'n vesting van 
minderwaardigheid, selfbejammering en swakheid. Die vyand mislei diegene wat 
hierdie gees openbaar deur hulle te laat dink dat hul gesindhede eintlik 
sagmoedigheid en nederigheid is. Hierdie vervalste nederigheid is aftakelend vir die 
koninkryk van God, verlam die vooruitgang van die evangelie, en dit beledig die 
Heilige Gees. 

Die kerk in Philadelphia was in gevaar om deur so 'n gees ingehaal te word. As hulle 
ooit 'n "pilaar" in die koninkryk sou word, sou hulle die gees moes oorwin. 

Die Skrif stel die kerk voor as 'n seëvierende geselskap. Matteus 16:18 verklaar: “Die 
poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” In sy groot gebed vir die kerk in 
Efesiërs 3:14–21 eindig Paulus met hierdie seënwens: “Aan Hom wat magtig is om 
ver bo alles te doen bid of dink ons volgens die krag wat in ons werk, aan Hom sy 
roem in die gemeente deur Christus Jesus deur alle eeue heen” (Ef. 3:20–21). 

Dit is “in die kerk” dat Jesus Sy goddelike vermoë, energie en heerlikheid verloor. 
Die antwoord op ons minderwaardigheid is Sy meerderwaardigheid! Dit is nie om 
harder te probeer nie, maar om heeltemal te vertrou dat Sy werk volbring is. 

Die gemeente in Filadelfia het “'n bietjie krag” gehad (Op. 3:8). Griekse kultuur, 
internasionale handel en godsdienstige diversiteit het hulle oorheers. Die heidense 
godin Dionysus is aanbid. Hierdie antieke Griekse god van wyn is gekrediteer met 
inspirerende rituele waansin en ekstase. Daar is gedink dat aanbidding van 
Dionysus 'n einde bring aan sorg en bekommernis. Die stad was ook 'n sentrum van 
ortodokse Joodse aanbidding. 

Hierdie klein kerkie kon oorgegee het aan die druk rondom hulle. Tog het hulle nie! 
Hulle het die wonderlike aanmoediging in Openbaring ontvang, en die geskiedenis 
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vertel ons dat hierdie stad vir byna 1400 jaar as 'n Christelike stad gestaan het in die 
aangesig van Moslem-druk. Dit was eers ná eeue se moedige verset dat die stad 
omvergewerp is deur 'n onheilige militêre alliansie van Bisantynse en Moslem magte. 

Hoe het hierdie kerk minderwaardigheid oorwin en 'n bediening gehad wat vir 1400 
jaar sou duur? Hulle het die Here van Geleenthede leer ken (Op. 3:7–8). 
Gehoorsaamheid lei altyd tot geleenthede! God het hierdie kerk die “sleutel van 
Dawid” belowe. Met God se guns en hulle afhanklikheid van Sy 
meerderwaardigheid, kon niks hierdie liggaam van gelowiges keer nie! 

 

 

 

 

Gees van Trots (Openbaring 3:14–17, 21) 

Openbaring 3 reik ook 'n aanklag uit aan die gemeente in Laodisea. Hierdie stad was 
'n ryk en welvarende stad. Hulle rykdom was so groot dat toe 'n aardbewing die stad 
verwoes het, hulle geen hulp van buite nodig gehad het om te herstel nie! Tacitus, 
die Romeinse historikus, het opgeteken: "Laodisea het uit die puinhope opgestaan 
deur die krag van sy eie hulpbronne." 

Die stad was bekend vir die donker, swart wol wat hulle vervaardig het en was 
bekend as die sentrum vir fynwol in die antieke wêreld. Laodicea het ook met 'n 
bekende mediese skool gespog, wat twee van die gewildste medisyne vir die 
behandeling van oog- en oorkwaal vervaardig het. Kortom, hierdie stad was 
spoggerig en vol trots. 

Maar hier in Openbaring 3 het jare verbygegaan en nou het die kerk in Laodisea in 'n 
groef van middelmatigheid verval. Die Here Jesus self lewer die uitspraak oor hierdie 
kerk. Wat was Sy waardering? Hierdie lou kerk was besig om Hom naar te maak! 
Wat het met hierdie kerk gebeur om dit in 'n toestand van middelmatigheid te laat 
gly? 

Verloor vurigheid 

Ongelukkig weerspieël hierdie kerk die toestand van baie Amerikaanse kerke 
vandag. Nie te koud nie...nie te warm nie. Nie te sleg nie...nie te goed nie. Nie te 
getrou nie...nie te ontrou nie. Die Laodisea kerk was 'n gewone kerk wat warmte 
gehad het, maar geen vuur nie. As hulle oor hul werk gevra word, sou hulle sê: "Ons 
hou ons eie." 
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Jesus is siek deur die middelmatige. Hy wil eerder dat 'n kerk so koud soos die 
Arktiese gebied of so warm soos die Sahara is. In God se werk behoort daar geen 
plek te wees vir “net klaarkom nie”. 

Elia het hierdie behoefte aan toewyding erken toe hy Israel uitgedaag het by die 
stryd van die profete van Baäl in 1 Konings 18. Hy het vir die gemeente geskreeu: 
"As Baäl God is, dien hom, maar as die Here God is, dien Hom!" Om in die middel te 
staan was nie 'n opsie nie. 

'n Selfvoldane kerk is 'n teleurstelling vir Jesus! Laodisea het die vuur van liefde vir 
Jesus en vir verlore siele verloor. Die altaarvure van gebed moes weer aangesteek 
word. Dit was week na week besigheid soos gewoonlik. Hulle moes bid! 

Verlore geloof 

Die Laodicense kerk het probeer om selfversorgend te word. Hulle het gespog met 
rykdom, vermeerdering van goed, en dat hulle niks nodig gehad het nie, nie eers die 
Here nie. Hulle was vervloek deur hul rykdom. 

Toe die groot Thomas van Aquinas die Vatikaan besoek het, het die pous hom deur 
die uitgestrekte gange en kluise wat met juwele en goud versier is, begelei. Die Pous 
het gesê: “Ons sê nie meer: ‘Silwer en goud het ek nie. Aquinas het geantwoord: 
“Julle sê ook nie: ‘In die Naam van Jesus, staan op en loop!’” 

’n Kerk se bereik moet sy greep oorskry. ’n Altyd groterwordende visie moet gesmee 
word. Die uitdagings wat ons aanpak, moet buite ons hulpbronne wees, sodat ons 
vertroue en geloof op God bly. Ons drome en ons planne moet God-grootte wees. 

Wanneer God finansieel seën, behoort die kerk meer aan sending te gee, 'n nodige 
gebou te bou, nog 'n personeellid by te voeg en die geloof te hê om daardie 
hulpbronne tot hul uiterste te strek. 

Ongelukkig het die Laodicense kerk nie werklik hulle ware toestand gesien nie. God 
het gesê dat hulle “ellendig, arm, blind, naak ” was—hulle was jammer in die oë van 
God. Hulle was sonder rykdom en geestelik blind in God se oë. Hy het na hulle 
gekyk en hulle gesien soos hulle werklik was: geestelik bankrot. 

Verlore vrees 

Hierdie kerk het nie meer gebewe voor die teenwoordigheid van 'n regverdige God 
nie. Daar is geen berou vir hul mislukkings aangeteken nie. Jesus waarsku hulle 
deur drie motiewe te gee om hulle te bekeer: Sy liefde, Sy teregwysing en Sy 
tugroede. Hierdie drie dinge kan die motivering verskaf om hierdie kerk op die regte 
pad te plaas. 

Verlore gemeenskap 
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Jesus het buite die deur van hierdie kerk gestaan en klop. Op 'n stadium was Hy 
uitgesluit; Hy was nie meer die middelpunt van dinge nie. Die kerk het geen basis vir 
gemeenskap met ander kerke gehad nie, want Jesus Christus was die enigste 
gemeenskaplike grond onder die gemeenskap van kerke. Sonder Hom kan 'n kerk 'n 
"saamtrek" hê sonder om werklik in eenheid saam te wees! “Wat ons gesien en 
gehoor het, verkondig ons julle, sodat julle ook met ons gemeenskap kan hê; en 
waarlik, ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus” (1 
Johannes 1:3). “Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, het ons 
gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van 
alle sonde” (1 Joh. 1:7). 

Die teenwoordigheid van Jesus Christus is die grond van alle ware gemeenskap, 
maar te veel kerke het Hom uitgesluit. 

God se Belofte en Pleidooi 

Jesus hou aan klop, met die hoop dat iemand in die kerk die deur sal oopmaak. 
Wanneer dit gebeur, stel dit die verhoog vir herlewing en gemeenskap kan herstel 
word. 'n Sitplek by die Here se Tafel word belowe wanneer ons Hom by ons 
verwelkom. Ons kan deel in Sy heerlike heerskappy! So, laat ons vlam en brand vir 
Hom totdat Hy kom in die vlam van Sy heerlikheid. 

 

 

12 Bybeltekens dat dit die EINDE van die Eeu is!  
Bybeltekens van die eindtye 

Toe Noag en Lot hulle onderskeie mense van God se komende oordeel en 
vernietiging gewaarsku het, wou die mense nie luister nie. In plaas daarvan het hulle 
Noag en Lot as "ekstremiste" behandel. Toe het die vernietiging wat gekom het, die 
mense onvoorbereid gevind. So sal dit wees wanneer Jesus Christus terugkeer. 
Soos in die dae van Noag en Lot, sal die spoedige wederkoms van ons Here Jesus 
'n strik wees vir die mense wat nie ag slaan op die waarskuwing nie en hulle lewens 
oorgee aan Hom wat alles weet. (Lukas 17:26-30) 

Hierdie wêreld hoor en sien die laaste waarskuwingsboodskap van God. Die Drie-
eenheid Menigtes, menigtes in die dal van besluit; want naby is die dag van die Here 
in die dal van beslissing! (Joël 3:14) 

Wat jy op die punt staan om op hierdie webwerf te ontdek, is ongelooflike bewyse 
dat ons in 2016 in die einde van die tyd leef vir hierdie wêreld soos ons dit ken. Die 
Bybelse tekens is duidelik vir almal om te sien, en nadat hulle met oop oë deur 
hierdie webwerf gelees het, sal selfs die spotters sukkel om daarteen te 
argumenteer. Sekerlik, baie mense het deur die geskiedenis heen verkondig dat 
hulle in die laaste dae gelewe het en dat die einde van die wêreld naby was, en 
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sommige van die Bybeltekens het nog altyd van die vroeë dae af bestaan. Maar daar 
was nog nooit 'n tyd tevore toe AL hierdie gebeure sigbaar was op soveel 
uiteenlopende plekke en met sulke frekwensie en intensiteit nie. Ons generasie is 
die EERSTE geslag wat AL die Bybelse tekens vervul. Ons sal dus vir jou uit die 
vele volgende tekens op hierdie en ander bladsye wys dat ons sonder twyfel in die 
laaste jare leef wat die Bybel geprofeteer het sou kom. 

Neem asseblief kennis: Ons is NIE hier om datums of tye vas te stel nie. Ons is net 
hier om die wêreld te waarsku dat die wederkoms van Jesus Christus NABY is, selfs 
“by die deur” … Matteus 24:33 … 'So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge 
sien, dat dit naby is, by die deure.' 

As jy al die tekens in ag neem, is daar geen twyfel dat ons geslag in die laaste dae 
lewe, naby die wederkoms van Jesus nie. Probleem is, Satan kan sien hoe naby ons 
aan die einde van die wêreld is, en daarom bring hy sekere mense in die kollig (soos 
Harold Camping van onlangse tye), en verkondig vals datums vir die wederkoms, 
wat wanneer daardie datums kom en gaan, veroorsaak dat baie mense heeltemal 
van die waarheid af wegdraai. Die waarheid is dat ONS in die eindtyd leef. Die Bybel 
is baie duidelik daaroor. Ons kan net nie spesifieke datums vir Jesus se wederkoms 
bepaal nie. Maar ons KAN weet wanneer die einde naby is … En ons sien beslis nou 
“AL hierdie dinge”. 

 

 

 

Voordat jy verder lees, let asseblief op hierdie belangrike punt. In Matteus 24 praat 
Jesus van oorloë, aardbewings en sulke dinge, maar sê dit is net die “begin van 
smarte” en “die einde is nog nie”. Nou het daardie woord “smarts” in die 
oorspronklike taal “geboortepyne” beteken, die pyn tydens bevalling. Nou praat 
geboortepyne van frekwensie en intensiteit. En soos 'n vrou nader aan die geboorte 
kom, word die "pangs" meer gereeld en intens. Dit geld ook vir die tekens van die 
eindtyd. Hierdie tekens het nie lank na Jesus se dag begin nie, en soos Jesus 
aangehaal het, sou die einde nog nie wees nie, want dit was net die begin van 
smarte. Maar deur die geskiedenis het ons gesien hoe die "pyne" (tekens) meer 
gereeld en intenser word, wat 'n hoogtepunt bereik in die dag waarin ons nou leef 
waar die pyne so gereeld en intens is dat ons reg moet wees op die tyd van 
"aflewering", wanneer Jesus is om terug te keer. Moet dus nie dat iemand jou flous 
om te glo dat die tekens vandag net die begin van smarte is en die einde nog nie. 

“Die begin van smarte” het byna 2000 jaar gelede begin met die vervolging van die 
vroeë kerk en die vernietiging van Jerusalem. Ons lewe aan die einde van tyd. 

Historiese Getuienis – Daniël 2  
Daniël 2 Beeld Nebukadnesar Daniël 2:31-45 .. 'U, o koning, het gesien, en kyk, daar 
was 'n groot beeld .. Hierdie beeld se kop was van fyn goud, sy bors en sy arms van 
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silwer, sy buik en sy heupe van koper, sy bene van yster, sy voete deels van yster 
en deels van klei. U het gesien totdat 'n klip sonder hande uitgekap is, wat die beeld 
op sy voete getref het ... U is hierdie hoof van goue ... En ná u sal 'n ander koninkryk 
opstaan, minderwaardig as u, en 'n ander derde koninkryk van koper wat oor sal 
heers die hele aarde. En die vierde koninkryk sal sterk wees soos yster … En terwyl 
jy die voete en tone gesien het, ’n deel van pottebakkersklei en ’n deel van yster, sal 
die koninkryk verdeel word … Omdat jy gesien het dat die klip buite die berg 
uitgekap is hande, en dat dit die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud 
verbreek het; die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal 
gebeur.' 

Meer as om 'n "teken" van die tyd te wees, is dit 'n historiese FEIT van waar ons 
staan in die aarde se geskiedenis. Die visioen wat God aan koning Nebukadnesar 
gegee het soos in die Bybelverse hierbo getoon, en daarna die interpretasie aan die 
profeet Daniël, het bestaan uit 'n beeld van 'n man wat al die "eeue" en heersende 
koninkryke van die tyd van Babilon tot die wederkoms uitgebeeld het. van Christus 
Jesus (die vernietigende Rots, wat die ewige koninkryk van God is).  
Terloops, as jy nie oortuig is dat die Bybel enige soort gesag is nie, bestudeer dan 
die profesie van Daniël 2. Dit het die toekomstige koninkryke van hierdie wêreld 
perfek voorspel tot aan die einde van die tyd. En die geskiedenis bevestig dit as 
Akkuraat. 

Soos jy uit die prent kan sien, het die verskillende dele van die man die verskillende 
"ouderdomme" en heersende koninkryke van hierdie wêreld verteenwoordig. En wat 
is die laaste “ouderdom”? Dit is die voete van die beeld. En wanneer het die laaste 
ouderdom begin? Dit het in die jaar 476 nC begin. toe Rome geval het en in die tien 
koninkryke van Europa verdeel het. Wat beteken dat hierdie wêreld al meer as 1500 
JAAR in die “laaste eeu” is? Voeg dit dus by die wonderlike tekens van die laaste 
dae wat jy regdeur hierdie webwerf sal sien, en jy bly geen twyfel dat ons reg aan die 
einde van die tone op die beeld leef en reg aan die einde van die tyd, binnekort tot 
sien die wederkoms van Christus Jesus. 

Eindtydteken – VERHOGING VAN KENNIS  
Daniël 12:4 …'tot die tyd van die einde toe: baie sal heen en weer hardloop, en 
kennis sal vermeerder.' Eindtydteken Kennis Wees net lief vir hierdie teken, want dit 
wys duidelik na ons dag vandag, en dit kan deur niemand weerlê word nie. Deur die 
geskiedenis het ons 'n stadige en min toename in kennis gehad. Maar kyk gerus na 
die ONTPLOFFING van kennis oor die afgelope 150 jaar! Tot onlangs in die 
geskiedenis was die vinnigste vorm van vervoer 'n perd. Nou kan die mens teen 
honderde myl per uur reis, en die aardbol oorsteek in 'n dag! Tegnologie het vinnig 
ontwikkel, wat gelei het tot groot verbeterings in rekenaarkrag, wetenskaplike 
ontdekkings en die mediese beroep. Kyk net hoeveel het ons oor die menslike 
liggaam geleer met dinge soos DNA en sellulêre strukture, ens. En wat van "heen en 
weer hardloop"? Dit wys spesifiek na ons dag met vliegtuie, treine, motors en die 
besigheid van die moderne lewe. Ons hardloop beslis heen en weer en het kennis 
soos geen tyd voor ons nie. 

“Hardloop heen en weer en kennis neem toe” is ook van toepassing op kennis van 
Bybelwaarhede … 
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Hierdie Bybelteken het 'n dubbele toepassing. “Heen en weer hardloop en kennis 
vermeerder” is ook van toepassing op kennis van Bybelse waarhede (sien Amos 
8:12). Gedurende die “donker eeue”, vir meer as 1000 jaar, is kennis van Bybelse 
waarhede deur die Rooms-Katolieke Kerk verras. Maar sedert die protestantse 
hervorming en wegbreek van Rome, het God se volk VRYE heen en weer in Sy 
Woord gehardloop en kennis oor groot Bybelwaarhede is geopenbaar. God het nou 
'n eindtyd-oorblyfselkerk met die VOLLE evangeliewaarheid om na die wêreld te 
neem voor die einde kom, wat nodig was om die teken te vervul om die ware 
evangelieboodskap na die hele wêreld te neem. 

Eindtydteken – VERMOË OM DIE MERK TE AFDWING 

 
Openbaring 13:17 ... 'En dat niemand mag koop of verkoop nie, behalwe hy wat die 
merk of die naam van die dier of die getal van sy naam gehad het.' 

Nou is dit 'n teken wat die meeste mense mis! Dink daaroor na … Wat moet gebeur 
sodat die “dierstelsel” mense kan keer om te koop en te verkoop as hulle die merk 
weier? Ons moet 'n wêreldwye finansiële stelsel hê waarvolgens alles wat gekoop en 
verkoop word deur elektroniese middele is, nie kontant nie. 

Was daar enige tyd in die geskiedenis waar dit kon gebeur? Nee. Leef ONS in 'n dag 
waar dit kan gebeur? Sekerlik, ja! En die magte van hierdie wêreld probeer nou om 
kontant verouderd te maak, en dryf aktief suiwer elektroniese vorme van betaling, 
soos "PayPal" en "Google Wallet" byvoorbeeld. Kyk na die nuus en jy sal sien dat dit 
in verskillende lande van die wêreld gerapporteer word. 

Swede naby aan 'n kontantlose samelewing - Kontant is dood, is kredietkaarte 
volgende? 

Nigerië Ontplooi biometriese tegnologie dwarsdeur die bankstelsel  
Mastercard-opsporing van globale ekonomieë op pad na kontantlose samelewings 
Israel leiers streef na 'n kontantlose samelewing VN Wêreldvoedselprogram Druk 
slimkaarte en digitale betaling Kontantlose samelewingsdryf wat momentum kry in 
Rwanda Hierbo is net 'n paar voorbeelde van die groot stoot regoor die wêreld vir 'n 
kontantlose samelewing. Ons het die tegnologie om dit nou te doen, wat in die 
verlede nie moontlik was nie. En kyk na die finansiële onrus vandag regoor die 
wêreld. Dit sal help om 'n "verenigde" geldeenheid in te bring om dit moontlik te 
maak om die merk van die dier af te dwing. Tegnologie is nie die punt nie, maar 
tegnologie is nodig vir die behoorlike toepassing daarvan. Dit is 'n VERSEKER teken 
van die eindtyd! 

Eindtydteken – MAN VAN SONDE GEOPENBAAR  
2 Thessalonicense 2:3 … 'Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want 
daardie dag sal nie kom as daar eers 'n afval kom en die mens van sonde 
geopenbaar word, die seun van verderf.' 



24 
 

Paulus sê hier dat “DIE DAG”, die wederkoms van Christus, nie sal kom voordat die 
afval plaasvind en daardie mens van sonde geopenbaar is nie. Nou glo baie 
verklaarde Christene vandag dat die 'wegval' iets is wat in die laaste dae sal gebeur. 
Maar dit is 'n verkeerde siening, want die wegval het nie lank na die Nuwe-
Testamentiese kerk begin nie en is heeltemal vervul toe die Rooms-Katolieke Kerk 
beheer oorgeneem het en die Christendom met die heidendom saamgesmelt het, en 
enigiemand gestraf het wat nie voor haar sogenaamde 'gesag' gebuig het nie. en 
valse leringe. En daardie man van sonde wat tydens die Protestantse hervorming 
aan die wêreld “geopenbaar” is, is niemand anders nie as die pous(s) van die 
Rooms-Katolieke Kerk. 

Sien bewys van wie die man van sonde is HIER.  
So, die afval het gebeur en die mens van sonde IS geopenbaar. Daarom kan die 
wederkoms van Christus gebeur en dit wys ons leef in die eindtyd. 

Eindtydteken – GEWELD EN SEKSUELE ONSEDELIKHEID  
Matteus 24:37 …'Maar soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die 
Seun van die mens wees.' Lukas 17:28-30 …'Net so ook in die dae van Lot; hulle het 
geëet, hulle het gedrink, hulle het gekoop, hulle het verkoop, hulle het geplant, hulle 
het gebou; Maar dieselfde dag toe Lot uit Sodom uitgegaan het, het dit vuur en 
swawel uit die hemel gereën en hulle almal vernietig. So sal dit ook wees op die dag 
wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.' 

Hoe was dit in Noag se dag en Lot se dag? Ons moet na twee ander Bybelverse 
gaan om te sien hoe dit was. Genesis 6:13 vertel ons dat die aarde in Noag se dag 
gevul was met geweld. En in Judas 1:7 sê dit dat Sodom en Gomorra in Lot se dag 
homself oorgegee het aan “hoerery en vreemde vlees”. So het geweld in Noag se 
dag geheers en seksuele onsedelikheid (insluitend homoseksualiteit) het in Lot se 
dag geheers. En dit sou 'n teken wees van die eindtyd voor Christus Jesus se 
wederkoms. 

2015 – MOORDTARIEF Styg SKerp IN BAIE VS STEDE  
Ons vraag is dus, heers geweld en seksuele onsedelikheid (insluitend 
homoseksualiteit) vandag in die wêreld? Baie so, ja! Nie net woed geweld en 
hoerery oor die hele wêreld nie, homoseksualiteit het 'n "norm" geword. Sedert 2001 
het ten minste 14 lande homoseksuele huwelike ten volle gewettig, Argentinië, 
België, Kanada, Denemarke, Ysland, Nederland, Noorweë, Portugal, Spanje, Suid-
Afrika, Swede, Nieu-Seeland, Uraguay, Frankryk, met sommige dele van Mexiko en 
Amerika doen dieselfde. En daar word heeltyd meer lande by hierdie lys gevoeg.  
Amerikaanse Hooggeregshof verklaar Gay Huwelike WETTIG in historiese besluit  
Daar is tans 110 MILJOEN gevalle van seksueel oordraagbare siektes met 20 
MILJOEN nuwe gevalle elke jaar in Amerika alleen!  
Vandag is die wêreld VOL van geweld en seksuele onsedelikheid. Jy hoef net die TV 
aan te skakel en jy sal oral geweld, hoerery en homoseksualiteit sien. Die stede van 
die wêreld vandag is veral sleg en is nie meer veilige plekke om te wees nie. 

Wat word vir ons in Judas 1:7 vertel? Ons word vertel dat wat God aan Sodom 
gedoen het, vandag as 'n voorbeeld vir ons gestel is. En wat het God aan die mense 
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van Sodom gedoen? Hy het hulle met vuur VERNIETIG vanweë hulle boosheid, wat 
homoseksualiteit ingesluit het! 

Eindtydteken – OPKOMS IN SPIRITUALISME  
1 Timoteus 4:1 …'En die Gees spreek uitdruklik dat in die laaste tye sommige van 
die geloof sal afvallig, en ag gee op verleidende geeste en leringe van duiwels.' 

Wat van 'n toename in spiritualisme en die okkulte in die wêreld? Het ons dit gesien? 
Wel, kyk maar vandag na die televisie en flieks. "Twilight", "Harry Potter", "Lord of 
the Rings", en 'n hele rits ander televisiereekse en flieks wat die okkulte en 
spiritualisme bevat. Dit het ons lewens binnegedring soos geen ander tyd voor ons 
nie. En wat is die oorsaak hiervan? Dit is die valse lering van die onsterflikheid van 
die 'siel'. 

Spiritualisme is ook die oorsaak van hierdie 'naby-dood-ervarings' waarmee Satan al 
hoe meer mense mislei. 

Baie mense besef nie dat spiritualisme ook die meerderheid kerke regoor die wêreld 
binnegeval het nie, as gevolg van hierdie valse lering van die onsterflikheid van die 
siel. Tog leer die Bybel duidelik dat “die dood NIKS weet nie ” (Prediker 9:5), en dat 
wanneer ons sterf ons terugkeer na die stof van die aarde van waar ons gekom het 
(Genesis 3:19). Maar die kerke het hierdie valse lering van die onsterflike siel 
aangeneem, wat nog 'n teken is van die tye waarin ons leef. 

"'n Geloof in geestelike manifestasies maak die deur oop vir verleidende geeste en 
leerstellings van duiwels, en dus sal die invloed van bose engele in die kerke gevoel 
word." (E. White, The Great Controversy, p.603-604) 
 

 

Eindtydteken – MASSA DIERESTERFTE  
Hosea 4:3 …'Daarom sal die land treur, en elkeen wat daarin woon, kwyn, saam met 
die wilde diere van die veld en met die voëls van die hemel; ja, ook die visse van die 
see sal weggeneem word. 

Hierdie een het 'n redelik onlangse verskynsel geword. Gedurende die laaste paar 
jaar het ons gesien hoe visse, voëls en ander diere in groot getalle sterf. Sedert 
2010 het miljoene visse in mere, riviere en die see doodgedraai, met hierdie dodelike 
rooigety deels die skuld. Voëls het ook in groot getalle uit die lug geval. En ons sien 
ander ongewone dieresterftes regoor die wêreld. Insluitend bye en vlermuise wat in 
hul miljoene sterf. 

“Massa-afsterwing van diere is aan die toeneem, wat miljarde doodmaak en vrae 
laat ontstaan.”  
Die heuningbykrisis verdiep namate bewyse toon dat daar 'n dramatiese toename in 
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sterftes was. tot 50 teenwoordige bye sterf nou, wat kommer oor voedselvoorraad 
veroorsaak. 

Die opkoms van jellievisse oor die afgelope paar dekades is 'n voorbode van die 
gesondheid van die wêreld se oseane! 

Die Oseane is op die rand van 'n Katastrofe!  
Die boek Hosea was nie net van toepassing op die volk Israel nie. Dit geld ook vir 
ons dag en bevat profesieë oor die toestand van die wêreld waarin ons vandag leef. 
Is hierdie teks van Hosea dus in ons dag vervul? Is dit 'n teken van die eindtyd? Ja! 

Eindtydteken – NATUURrampe  
Lukas 21:25-26 …'en op die aarde benoudheid van nasies, met verwarring; die see 
en die branders wat dreun; Mense se harte beswyk hulle van vrees en om te sien na 
die dinge wat op die aarde kom, want die kragte van die hemel sal geskud word.' 

Natuurrampe  
Wat dan van hierdie Bybelse teken? Word dit in ons dag vervul meer as enige ander 
dag voor ons? Mees vroulik. Kyk net na al die natuurrampe wat ons nou elke jaar 
kry. (KLIK OP DIE PRENT VIR 'N GRAFIEK WAT 'N TWEEVOUDIGE VERHOGING 
OOR DIE AFGELOPE 30 JAAR WYS) Is die "seë en golwe wat dreun"? Ja. Tien en 
selfs honderdduisende mense word van Tsunami's en vloede uitgewis, en mans se 
harte vrees beslis wat met hierdie wêreld gebeur. In Amerika is in 2010 'n rekord 
opgestel vir die aantal federale rampverklarings wat oor 'n jaar gegee is. Daardie 
getal was 81. In 2011 is daardie getal weer gebreek, met 99 rampverklarings wat 
gegee is, wat meer as 32 miljard dollar gekos het. En 2012 het nog 'n jaar van 
rekord-rampe opgelewer. Dr. Robert Hartwig sê ... "Die aantal Amerikaanse 
rampverklarings het skerp opwaarts neig, veral oor die afgelope 15 jaar." (Bron) … 
Ons sien regtig nou dinge gebeur in hierdie wêreld met betrekking tot die vervulling 
van Bybelprofesie vandag. Klik op die volgende kaarte. 

 

Eindtydteken – AARDBEWINGS  
Matteus 24:7 …'en aardbewings in die plekke van duikers.'  
Die spotters hou daarvan om hierdie een te baster, maar uit die beskikbare bewyse 
is dit duidelik dat aardbewings nie net in frekwensie toeneem nie, maar ook op meer 
en meer "verskeie plekke" voorkom, wat die Bybel voorspel het. Onthou, hierdie 
tekens moet verskerp. gedurende die laaste dae, en dit is presies wat met 
aardbewings gebeur. 

Kyk na die volgende inligting en oordeel self.  
Ons het 'n ' millennium se waarde' van aardbewings in net 2 jaar gehad, gedurende 
2014 en 2015  
Groot aardbewings het in 2014 verdubbel in vergelyking met elke jaar sedert 1979 'n 
Wêreldwye OPLEGING in groot aardbewings tussen 2004 – 2014. 
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“Huidige grafieke toon duidelik ’n kommerwekkende wêreldwye neiging van 
toenemende aardbewingsterkte en frekwensie. Hierdie resultate stem ooreen met 
die USGS-statistiekbladsy, wat 'n toename in die frekwensie van sterker 
aardbewings (M > 5.0) toon.” 

'n Reeks massiewe aardbewings binne 2 dae in 2012 het 'n aardbewingkenner 
aangespoor om te suggereer dat die aarde besig is om te "kraak"  
Vanaf Junie 2015 was daar ongeveer 2 700 aardbewings wat 'n maand plaasgevind 
het. God gee ons baie waarskuwing deur hierdie gebeure, en ons sal sonder 
verskoning wees as daardie dag van Christus se wederkoms soos 'n dief in die nag 
oor ons kom en ons onbewus vang. Ons moet ag slaan op die tekens en gereed 
maak! Sien asseblief hierdie wonderlike video's wat 'n grafiese blik op die 
aardbewings regoor die wêreld tussen 2012 – 2014 wys . Christus het gesê dat daar 
aardbewings in "verskeie" plekke sou wees, en hierdie wonderlike video's vervul 
beslis daardie profesie. 

Eindtydteken – ONVERSEELDE PROFESIE  
Daniël 12:4 … 'maar jy, Daniël, hou die woorde toe en verseël die boek tot die tyd 
van die einde toe.' 

Hierdie teken gaan voort van die "toename in kennis" teken hierbo. Maar ek wou dit 
skei om jou te wys dat hierdie teken alleen openbaar dat ons in die laaste dae lewe. 
God sê vir Daniël om die boek te verseël. Met ander woorde, om die profesieë wat 
daarin vervat is, te verseël. En dat in die “tyd van die einde”, die profesieë ontseël 
sou wees en ons sou weet wat dit beteken. 

Die profesieë van Daniël 2 en 7 is ONTSEËL ←←  
Daniël se 70 weke profesie is ONTSEËL ←←  
die 2300 dae profesie is ONTSEËL ←← 

So dit alleen bevestig dat ons in die eindtyd lewe. Maar om al die ander tekens saam 
te vat, sal ons wys hoe naby ons is aan die wederkoms van Christus Jesus, die 
Seun van die lewende God, en die einde van die wêreld.  
Sien asseblief ons EINDTYD PROFESIE-webwerf vir baie meer Bybelprofesie-
waarhede. 

Eindtydteken – VALSE CHRISTUSTE EN PROFETE  
Matteus 24:4-5 ,11 ...'baie sal in my Naam kom en sê: Ek is die Christus ... en baie 
valse profete sal opstaan en baie mense mislei.' 

Ons het beslis ons deel van valse Christus se verskyning regoor die wêreld gehad. 
Ons het ook vandag baie valse gelowe wat baie maniere tot die ewige lewe 
verkondig, soos Rooms-Katolisisme, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme, Sikhisme, 
Volksgodsdienste, Wicca en baie ander 'nuwe era'-bewegings. Met valse profete 
soos die Pous, Mohammed, Krishna, Boeddha, ens., wat hierdie godsdienste lei. 

Ons het ook baie valse profete en leiers in “Christelike” kerke, soos die die 
voorspoed evangelie predikers en mense soos Oprah Winfrey wat hierdie nuwe era 
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bewegings lei. En miljoene mense is deur hierdie 'valse profete' ingesuig en mislei. 
Daar is vandag ook baie 'skape in wolweklere' in die wêreld. Mense soos Rick 
Warren wat net genoeg waarheid verkondig om die ongeleerde verstand te sus om 
hulle in afvalligheid te volg! Ja, hierdie teken is beslis vervul. 

Soek asseblief self biddend die waarheid deur die Woord van God in die Bybel te 
bestudeer. 

Eindtydteken – WÊRELD DRUK VIR VREDE  
1 Tessalonisense 5:3 … 'Want wanneer hulle sal sê: Vrede en veiligheid; dan oorval 
'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou; en hulle sal nie 
ontvlug nie.' 

Word hierdie teken in ons dag vervul? Ja. Daar is vandag 'n ekumeniese beweging 
waarvan ons vertel is in eindtyd se profesie wat die wêreld verenig in 'n poging om 
vrede te bring. Kerke en gelowe en politieke leiers verenig soos nog nooit tevore in 'n 
poging om vrede in hierdie wêreld te bring nie. Maar hierdie ekumeniese beweging is 
nie van God nie, want ons as God se mense moet nie met die wêreld of enige valse 
godsdiens verenig nie (Amos 3:3, 2 Korintiërs 6:17, Openbaring 18:4). Wanneer 
hulle wel “vrede en veiligheid” verklaar, sal vernietiging oor hulle kom (1 
Tessalonisense 5:3). 

Eindtydteken – OORLOG  
Matteus 24:6-7 …'En julle sal van oorloë hoor … Want nasie sal teen nasie opstaan 
en koninkryk teen koninkryk.' 

Eindtydtekenoorlog  
Baie mense sê dat dit nie 'n teken van die eindtyd is nie, want daar was oorloë van 
die begin af. Ja, daar was oorloë van die begin af, maar as jy kyk na die frekwensie 
en intensiteit van oorloë, en dan is dit duidelik om te sien dat dit 'n teken is van die 
tye waarin ons leef. Gedurende die 20ste eeu alleen is meer mense gedood as 
gevolg van oorlog as alle vorige eeue saam. Dit het daartoe gelei dat HONDERDE 
MILJOENE mense gedood is in oorloë soos die Eerste Wêreldoorlog, die Tweede 
Wêreldoorlog, die Russiese Burgeroorlog, die Kongo-oorlog, die Koreaanse oorlog, 
Viëtnam-oorlog, Irak, ens. Vandag is daar ongeveer 40 konflikte en oorloë wat woed. 
regoor die wêreld. En in 2011 het gewapende konflikte volgens hierdie verslag baie 
toegeneem. 

Is oorlog dus 'n teken vir vandag? Natuurlik is dit. Maar onthou, ons mag nie enige 
van hierdie tekens OP HULLE EIE neem nie. Jesus het gesê ... "Wanneer julle al 
hierdie dinge sien, weet dat dit naby is". (Matteus 24:33). Om een teken soos hierdie 
op sy eie te neem , sal nie bewys dat ons in die laaste dae lewe nie. Alle tekens 
moet vervul word. 

Eindtydteken – HONGERS  
Matteus 24:7 …'en daar sal hongersnood wees.' 
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Kyk maar na die hongersnood wat die wêreld die afgelope 30 jaar getref het. 
Duisende sterf elke dag van hongersnood en volgens Signs End Times Famine is 
hierdie nuusberig besig om wêreldwye hongersnood te versprei en toe te neem en 
veroorsaak dat 1 Biljoen mense oor die wêreld honger ly. Voeg daarby die mislukte 
oeste regoor die wêreld as gevolg van uiterste weer, en bye wat in massiewe getalle 
doodgaan, en ons het 'n wêreldwye tekort aan voedsel op pad. 

Nie net dit nie, ons het mense soos Monsanto wat die oeste wat oor is, vergiftig! 

2,4 MILJARD Mense oorleef op minder as 2 dollar per dag!  
Die hartseer ding van hierdie teken is dat die hoeveelheid kos wat in die ontwikkelde 
wêreld vermors word, die hongeriges kan voed! Dink dus aan behoeftiges volgende 
keer as jy op die punt staan om jou inkopietrollie vol te maak met kos wat vermors 
sal word. Die Bybel leer ons dat ons die armes en behoeftiges moet help deur vir 
hulle van ons brood en klere te gee. Eerder as om weg te gooi wat ons nie wil hê of 
nodig het nie. 

Eindtydteken – CHRISTENE WORD DOODMOOR  
Matteus 24:9-10 … 'dan sal hulle julle oorgee aan ellende en julle doodmaak, en julle 
sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam. En dan sal baie aanstoot 
neem en mekaar verraai en mekaar haat.' 

Christene is in die eerste eeu vermoor vir hul geloof, sowel as gedurende die donker 
eeue toe die Rooms-Katolieke Kerk die wêreld regeer en tienmiljoene van God se 
mense vermoor het. Dit word vandag herhaal in plekke soos Irak, Iran, China, 
Noord-Korea, Pakistan, Indië, Nigerië en Egipte, waar baie Christene elke dag vir hul 
geloof in Christus Jesus vermoor word. En sodra die merk van die dier binnekort 
afgedwing word, en dan sal hierdie vervolging na die Westerse Wêreld versprei. 

Eindtydteken – VERHOGING IN SONDE  
Matteus 24:12 …'En omdat die ongeregtigheid toeneem, sal die liefde van baie 
verkoel.' 

Afgodery, owerspel, geweld, wellus, gierigheid, disrespek, homoseksualiteit, diefstal, 
leuens, aggressie, selfsug. Word hierdie Bybelse teken in ons dag vervul? Absoluut! 
Gaan net 50 jaar terug en jy sal nie die helfte van die sonde en boosheid sien wat 
ons vandag in mense sien nie. Kyk wat word op ons TV-skerms en in die flieks en 
videospeletjies uitgebeeld! Geweld, wellus en allerhande boosheid. Dit is een van 
die belangrikste tekens van die einde van tyd. Ons wêreld vandag is seer onder die 
las van sonde en ek is seker God sal nie toelaat dat dit vir veel langer voortduur nie. 

En weet jy vandag wat die ergste van “sonde” is? Dit word in "VERMAAK" gemaak! 
Deur flieks, televisieprogramme, radio, tydskrifte, strokiesprente, noem maar op! Die 
meerderheid mense in hierdie wêreld vandag word gelukkig vermaak deur die einste 
ding wat die Seun van God aan die kruis geplaas het!  
En let asseblief op , ek praat nie net van die sondes van nie-Christene nie. 'n Sekere 
teken dat ons in die eindtyd leef, is die feit dat die Christelike kerke vol onbekeerde, 
sonde liefdevolle mense is! Baie van hulle dink dat hulle nie die tien gebooie hoef te 
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onderhou nie, en kan voortgaan om in sonde te lewe, solank hulle in Jesus “glo” en 
een keer per week kerk toe gaan. Ja, die ongeregtigheid het toegeneem! 

Eindtydteken – CHRISTENE DRAAI AF VAN DIE WAARHEID  
2 Timoteus 4:3-4 … 'Want daar sal 'n tyd kom wanneer hulle die gesonde leer nie sal 
verdra nie; maar volgens hulle eie begeerlikhede sal hulle vir hulle leraars versamel 
met gestreelde ore; En hulle sal hulle oor van die waarheid afkeer en hulle tot fabels 
wend.' 

Hierdie teken van die tyd is beslis in ons geslag vervul. 'n Groot meerderheid van 
belydende Christene bestudeer deesdae nie baie die Bybel nie. In plaas daarvan 
vertrou hulle net op hul pastoor se woord as die waarheid. Kom ek gee vir jou 'n 
voorbeeld. Terug tydens die Protestantse hervorming, waar baie mense gesterf het 
om op te staan vir die waarheid van God se Woord. God het 'n groot waarheid aan 
die wêreld geopenbaar oor wie die antichris was. Al die hervormers het die waarheid 
geweet dat die Rooms-Katolieke Kerk die Bybel-antichris is. Maar soos die tyd 
aangestap het en valse leraars by die kerke ingesluip het, verwerp die meerderheid 
Protestante nou hierdie groot waarheid wat God oopgemaak het vir die vroeë 
Protestantse leiers, en hulle OMHANG nou daardie antichris kerk en het deel van 
Babilon geword! 

Die bogenoemde eindtydteken van Timoteus sê ook dat hulle na fabels verander sou 
word. Kom ek gee vir jou 'n paar fabels waartoe die meerderheid Christene gewend 
is. 1. Die wegraping. 2. Kyk na Israel vir vervulling van eindtyd se profesie. 3. Merk 
van die dier wat 'n mikroskyfie is. 4. Die Slag van Armageddon is 'n fisiese geveg. En 
daar is nog baie meer. 

Groot en kosbare waarhede is oopgemaak vir die mense van die Protestantse 
reformasie, maar die reformasie het misluk omdat die mense nie voortgegaan het 
om die waarheid te soek nie. Alhoewel God wel 'n oorblyfsel kerk met die volle 
evangelie waarheid het, leef ons nou in 'n dag waar die meerderheid weggedraai het 
van die waarheid en tot fabels gewend is. Hierdie teken van die eindtyd is beslis in 
ons geslag vervul. 

Eindtydteken – GOD VERNIETIG DIE WAT DIE AARDE VERNIETIG  
Openbaring 11:18 …'En die nasies was toornig, en u toorn het gekom en die tyd van 
die dode, dat hulle geoordeel sou word en dat U aan u dienaars loon moes gee die 
profete en die heiliges en die wat u Naam vrees, klein en groot; en die vernietigers 
van die aarde moet vernietig.' 

Is die nasies vandag kwaad? Ja, ons het opstande, konflikte en oorloë OOR die hele 
aarde. En wat van die mens wat die aarde vernietig? Wel, regdeur die geskiedenis 
was die gevaarlikste wapen wat die mens gehad het 'n pyl en boog. Die mens kon 
nie veel skade aan die aarde aanrig nie. Maar kyk nou net wat die mens kan doen 
en IS aan die aarde doen deur nywerheid, vernietigende oorlogswapens, 
chemikalieë, olie-eksplorasie, uitputting van die woude ensovoorts. Kyk net na die 
massiewe oliestortings wat die afgelope 30 jaar regoor die wêreld plaasgevind het. 
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Net onlangs is dit aan die lig gebring dat Rusland enorme hoeveelhede radioaktiewe 
materiaal in die see gestort het, insluitend 17 000 houers radioaktiewe afval, 19 
skepe wat radioaktiewe afval bevat, 14 kernreaktors, insluitend vyf wat nog gebruikte 
kernbrandstof bevat; 735 ander stukke radioaktief besmette swaar masjinerie, en die 
K-27 kernduikboot met sy twee reaktors gelaai met kernbrandstof (Link). Die riviere 
en seë word heeltemal besoedel, en die mens vernietig beslis die aarde soos geen 
ander tyd in die geskiedenis nie, en God se toorn is op die punt om op hulle te val! 

Ons leef in die tyd van oordeel sedert 1844 en sodra die oordeel geëindig het, DAN 
sal Christus Jesus terugkeer om die heiliges te "beloon" en "die wat die aarde 
vernietig" te vernietig. 

Eindtydteken – EVANGELIE AAN DIE WÊRELD VERKONDIG  
Matteus 24:14 …'En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die 
hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.' 

Let op dat Jesus “HIERDIE” evangelie gesê het? Daar is baie “evangelies” wat daar 
buite verkondig word, maar dit is die WARE EVANGELIE wat aan die wêreld 
verkondig moet word voordat die einde kan kom. Word dit dus vandag vervul as een 
van die eindtydtekens? Ja, want God se mense verkondig die ware evangelie regoor 
die wêreld soos nog nooit tevore nie, deur die internet, TV en satelliet, radio, op die 
kansel en deur druk. Ons het nog nooit voorheen die hulpbronne beskikbaar gehad 
om die wêreld te bereik soos ons nou kan nie. Hierdie bediening alleen ontvang elke 
dag duisende besoeke van mense van regoor die wêreld wat die waarheid soek. So 
ja, hierdie Bybelteken WORD nou vervul. 

Watter eindtydboodskap neem God se ware dienaars vandag na die wêreld? 

DIE EWIGE EVANGELIE VAN OPENBARING 14  
Kyk na hierdie interessante aanhaling uit die 1980's … “Voor die finale einde moet 
die wêreld die boodskap van die Here se koms hoor. As daar nie vinniger 
vervoermiddels en kommunikasiemiddele gevind is as wat 'n eeu gelede bestaan het 
nie, sou dit onmoontlik gewees het om so 'n boodskap aan een geslag oor te dra. 
Maar so 'n werk moet gedoen word vir die laaste geslag … Dan moet die laaste 
geslag oral die boodskap hoor, en dit vra vir vinnige deurgang, en weerligkoeriers 
om die tyding na verskillende dele van die aarde te dra.” 

En wat het ons nou vir "vinnige deurvoer" van die evangelieboodskap oor die 
wêreld? Die internet en satelliet! Ons leef in 'n tyd soos geen ander nie en die 
evangelieboodskap sal binnekort die laaste uithoeke van die aarde bereik, en DAN 
sal die finale stadiums van hierdie aarde se geskiedenis plaasvind. 

Maar wat van al die verskillende tale wat jy mag sê? Wel, bedieninge soos Faith 
Comes by Hearing bied 'n gratis oudio-toepassing wat die Bybel in 883 tale deel! En 
daardie getal groei heeltyd. So ja, die tale van die wêreld word bereik met die Woord 
van God. 
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Vir meer eindtydtekens en selfs meer bewyse dat ons in die laaste dae lewe, sien 
asseblief Einde van Wêreldtekens. 

Ek hoop dat jy uit bogenoemde Bybelse tekens van die eindtyd kan sien dat ons 
geslag waarlik in die laaste dae lewe, naby die wederkoms van Christus Jesus. Ons 
leef in 'n tyd soos geen ander nie. Die wêreld word onderstebo gedraai en ons moet 
gereed maak! As jy nie 'n Christen is nie en jy besef dat ons in die eindtyd leef en 
wonder wat jy moet doen, klik asseblief hier om te sien wat jy moet doen om gered 
te word. Gee jou hart aan Christus Jesus. Hy is op die punt om terug te keer om 
oordeel oor die hele wêreld te bring. 

“So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is, ook voor die 
deur. Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal nie verbygaan voordat al hierdie 
dinge vervul is nie.” (Matteus 24:33-34). 
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Die rol van Trump en Amerika 

 
Die 4de Julie “Onafhanklikheidsdag” Amerika – In Bybelprofesie.  

Om dit te sien, moet jy Bybelprofesieë verstaan en die plek wat Amerika in 
Bybelprofesieë inneem. 

Om Bybelprofesie te verstaan en die Bybelprofesie se verhouding tussen hierdie 
nuwe lande te sien, moet ons verstaan dat die Bybel simbole gebruik om nasies in 
die wêreld te beskryf. 

Simbole soos 'n beer wat Rooi Rusland voorstel, 
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'n Leeu wat die Verenigde Koninkryk verteenwoordig en meer dikwels is dit die 
simbole wat Nasie sal gebruik om op Nasie-embleme van hebsug te plaas. 
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In Bybelprofesie word die Verenigde State van Amerika as 'n Arend of Arendvlerke 
uitgebeeld! 

 

Amerika het hierdie selfde embleem gekies om die nasionale geloofsimbool te wees 
wat die Bybel geprofeteer het. 

Die 1ste keer wat ons van die Arend of sy vlerke lees, is in die Boek Daniël in 
die Ou Testament. 

Dan 7:3-8 En vier groot diere het uit die see opgekom, die een van mekaar verskil.  
Die eerste was soos 'n leeu en het arendsvlerke gehad; ek het gekyk totdat sy vlerke 
gepluk is, en dit van die aarde opgelig en op die voete gestaan het soos 'n mens, en 
'n mens se hart is daaraan gegee. kyk, 'n ander dier, 'n tweede, soos 'n beer, en dit 
het aan die een kant opgestaan, en dit het drie ribbes in sy bek tussen sy tande 
gehad; en so het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.  
Hierna het ek gesien, en kyk, daar was nog een, soos 'n luiperd, wat op die rug vier 
vlerke van 'n voël gehad het; die dier het ook vier koppe gehad; en heerskappy is 
daaraan gegee. Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde 
dier, vreeslik en verskriklik en uitermate sterk; en dit het groot ystertande gehad; dit 
het verteer en verbreek en die oorblyfsel met sy pote gestamp; en dit het tien horings 
gehad.  
Ek het na die horings gekyk, en kyk, daar het 'n ander horinkie tussen hulle 
opgekom, voor wie daar drie van die eerste horings was wat wortels uitgeruk was; 
en kyk, in hierdie horing was oë soos die oë van die mens, en 'n mond wat groot 
dinge praat. 
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Interessant dat Daniël 7v4 = 7/4 State Amerika se Onafhanklikheid EN Amerika 
se Onafhanklikheidsdag val op die 4/7 

Die vier diere van Daniël. 

Die 1ste Dier  
Leeu = Engeland wat Arendvlerke gehad het. Die geskiedenis vertel ons dat Amerika 
uit die VK gebore is en by die VSA het onafhanklikheid van Engeland weggebreek, 
het hierdie verse bevestig. 

'n 2de Dier wat gevorm is uit hierdie Een, synde die man met die Arendvlerke met 'n 
Hart.  
Oorspronklike dier = Leeu = Engeland VKEn Arende vlerke met 'n hart = VSA 

Die 2de dier  
'n beer met 3 ribbes in sy mond  
Hierdie beer Rusland en die ribbes verduidelik in die aangehegte artikel. 

The 3rd Beast  
the Leopard = Duitsland, Die huidige leier van die EU Europe Union. 

Die 4de Dier - die Verenigde Nasies.  
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Die huidige wêreldorde. 

Ek het nie in detail ingegaan met die ander gediertes nie; die Een wat belangrik is, is 
die Eagle Wings in hierdie studie. 

Ons lees twee keer van hierdie Arendvlerke in die Nuwe Testament, Openbaring 13 
en Openbaring 12. 

Rev 13:1-8 En ek het op die sand van die see gaan staan en 'n dier uit die see sien 
opkom, met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone, en op sy koppe 
die naam van godslastering.  
En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote was soos die pote van 
'n beer en sy bek soos die bek van 'n leeu; en die draak het hom sy krag en sy troon 
en groot mag gegee. Ek het een van sy koppe as 't ware doodgewond gesien; en sy 
dodelike wond is genees, en die hele wêreld was verwonderd agter die dier aan. En 
hulle het die draak aanbid wat aan die dier mag gegee het, en hulle het die dier 
aanbid en gesê: Wie is soos die dier? Wie is in staat om teen hom oorlog te voer?  
En 'n mond is aan hom gegee wat groot dinge en godslasteringe uitspreek; en aan 
hom is mag gegee om twee en veertig maande aan te hou. En hy het sy mond 
geopen in godslastering teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die 
hemel woon te laster. En dit is aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges, 
en om hulle te oorwin, en mag aan hom gegee is oor alle geslagte en tale en nasies. 
En almal wat op die aarde woon, sal Hom aanbid wie se name nie van die 
grondlegging af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie. 
van die wêreld. 

In hierdie Hoofstuk sien ons dat die 4 Diere van die Boek Daniël saamgevoeg het in 
One End Time Beast. 
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Voete van 'n Beer = Rusland, Liggaam van 'n Luiperd = Duitsland en die EU, Mond 
Soos 'n Leeu = Engeland en die 7 koppe met die 10 horings van die dier NR 4 uit die 
boek Daniël = die VN. 

Dit sal die Eindtyd dier wees wat 'n Leier sal voortbring wat bekend sal staan as die 
Joodse Messias maar eintlik die Antichris wat aan die einde die Leier van hierdie 
eindtyd dier sal wees, wat die Implementering van die Merk van die Dier sal inbring – 
die 666. 

Ons sien duidelik dat die Arendvlerke nie genoem word in Openbaring hoofstuk 13 
van Johannes gesien in die Bybel Boek Openbaring, 
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Waar is die Vlerke dan? 

Wel, die vlerke het opgeduik in Openbaring 12 ,  
Openb 12:1-6 En daar het 'n groot wonder in die hemel verskyn; 'n vrou bekleed met 
die son, en die maan onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van twaalf sterre; 
en daar was 'n groot rooi draak met sewe koppe en tien horings en sewe krone op sy 
koppe. En sy stert het die derde deel van die sterre van die hemel getrek en hulle op 
die aarde gegooi, en die draak het voor die vrou gestaan wat gereed was om verlos 
te word, om haar kind te verslind sodra dit gebore is.  
En sy het 'n manlike kind gebaar wat al die nasies met 'n ysterstaf sou regeer, en 
haar kind is weggeruk na God en na sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug 
waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is dat hulle haar daar sou voed 
duisend twee honderd en sestig dae. Openb 12:14 En aan die vrou is twee vlerke 
van 'n groot arend gegee, om die woestyn in te vlieg, na haar plek waar sy vir 'n tyd 
lank gevoed word , en tye, en 'n halwe tyd, van die gesig van die slang af. 

 

Die vrou in hierdie hoofstuk is Israel, Die 12 Sterre, Die 12 Stamme van Israel, 
Die Seun aan wie sy geboorte gegee het = Jesus. 
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Hierdie Hoofstuk praat van 'n Tyd in die Toekoms, nadat die 7 Jaar 
Vredesooreenkoms in plek gekom het, sodra die Joodse Messias die Antichris word 
by die Gruwel van Verlatenheid. 

Die gruwel van verwoesting = Was alle diereoffers gestop word in die 3de Tempel in 
Jerusalem wat gebou sal word in die begin van die 7 jaar Vredesooreenkoms wat 
deur die Joodse Messias gereël is = Die Antichris van die toekoms. 

Dan 11:31 en wapens sal aan sy kant staan, en hulle sal die heiligdom van sterkte 
ontheilig en die daaglikse offer wegneem en die gruwel plaas wat verwoesting maak. 
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Jesus het hieroor gespreek :  
Mat 24:15-20 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek 
is deur die profeet Daniël, in die heiligdom sien staan, laat hy wat lees, verstaan: 
Laat dan die wat in Judéa is vlug die berge in: laat hom wat op die dak is, nie afkom 
om iets uit sy huis te neem nie;  
en laat hom wat in die veld is, nie terugkom om sy klere te neem nie . En wee die 
swangeres en hulle wat in daardie dae suig!  
Maar bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbatdag sal wees nie. 

Openb 12 v 14 verklaar dat die Jode in Judea die Antichris moet vlug, Die mense 
wat Jesus noem is die 144 000 Israeli's wat na die Jordaan-woestyn sal vlug.  
En Die Arendsvlerke sal aan die Vrou heg om haar te help om die Antichris te vlug. 

 

 

 

 

 



42 
 

Dit is die Eindtyd Plan vir die VSA in die toekoms. 

Op 'n punt in die nabye toekoms sal die VSA hom losmaak van die VN en NAVO, en 
Donald Trump, die nuutverkose president van Amerika, is dalk net hierdie persoon 
om hierdie aksie uit te voer. 

Hy het reeds genoem dat Hy die uittrede uit NAVO tydens sy verkiesing mag reël. 

Profesie sê dit sal gebeur! En Bybelprofesie word altyd waar.  
Wat sal die punte van kennisgewing wees wanneer dit gebeur? 

1. VSA om hulself van die VN en NAVO te vervreem. 

2. 'n Alliansie tussen Rusland, Duitsland en Engeland met die Balans van die VN wat 
teen Israel staan om hulle in 'n Vredesooreenkoms te dwing om aan Palestina die 
land Judéa te gee. 

3. Plus Gee die Land Israel terug wat uit Sirië geneem is in die 7 dae oorlog in 1967 
= Golan Heights. 

Sal president Donald Trump die persoon wees om die VSA van die res van die 
wêreld te vervreem, vir die VSA (The Eagle Wings) om in haar bestemmingsplan 
deur God te gaan, synde die verlosser van Israel in die tyd van die Antichris? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

5 seëls oopgemaak, 6de seël volgende! 

 
Rev 6:1 En ek het gesien toe die Lam een van die seëls oopmaak, en ek het soos die geluid 

van die donderslag een van die vier lewende wesens hoor sê: Kom kyk. 
Rev 6:2 En ek het gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, het 'n boog; en aan 

hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan om te oorwin en te oorwin. 
Rev 6:3 En toe hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede dier sê: Kom kyk. 
Rev 6:4 En daar het 'n ander perd uitgegaan wat rooi was, en aan hom wat daarop sit, is mag 

gegee om vrede van die aarde af weg te neem en mekaar dood te maak; en 'n groot 
swaard is aan hom gegee. 

Rev 6:5 En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde dier sê: Kom kyk! En ek 
het gesien, en daar was 'n swart perd; en hy wat daarop sit, het 'n weegskaal in sy hand 
gehad. 

Rev 6:6 En ek het 'n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê: 'n Maat koring vir 'n 
penning en drie mate gars vir 'n penning; en kyk dat jy die olie en die wyn nie beskadig 
nie. 

Rev 6:7 En toe hy die vierde seël oopgemaak het, het ek die stem van die vierde dier hoor sê: 
Kom kyk! 

Rev 6:8 En ek het gesien, en daar was 'n vaal perd; en sy naam wat op hom sit, was die dood, 
en die hel het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om 
dood te maak met swaard en honger en dood en met die wilde diere van die aarde. 

Rev 6:9 En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, het ek onder die altaar die siele gesien van 
die wat gedood is ter wille van die woord van God en oor die getuienis wat hulle gehou 
het. 

Rev 6:10 En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige 
Here, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? 

Rev 6:11 En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en daar is aan hulle gesê dat hulle nog 'n 
kort tydjie sou rus, totdat ook hulle medediensknegte en hulle broers vervul sou word 
wat gedood sou word soos hulle . 
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Die 1ste Seël = Die Wit Perd = Katolieke Glo-stelsel = Geopen 

 

Rev 6:1 En ek het gesien toe die Lam een van die seëls oopmaak, en ek het soos 
die geluid van die donder hoor een van die vier lewende wesens sê: Kom kyk.  
Rev 6:2 En ek het gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, het 'n boog; 
en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan om te oorwin en te oorwin. 

Katoliek teologie is die begrip van Katolieke leerstellings of leringe, en is die 
resultaat van die studies van teoloë . Dit is gebaseer op kanonieke skrif , en heilige 
tradisie , soos gesaghebbend geïnterpreteer deur die magisterium van die Katolieke 
Kerk . 

Belangrike leerstellings van die Katolieke Kerk wat in die vroeë konsilies van die 
Kerk bespreek is, word saamgevat in verskeie belydenisskrifte , veral die Nicea 
(Nicene-Konstantinopolitaanse) Geloofsbelydenis en die Apostoliese 
Geloofsbelydenis . Sedert die 16de eeu het die kerk kategese s vervaardig wat sy 
leerstellings opsom, mees onlangs in 1992 . 

Die Katolieke Kerk verstaan die lewende tradisie van die kerk om die essensie van 
sy leerstelling oor geloof en sedes te bevat en om teen dwaling beskerm te word, 
soms deur onfeilbaar gedefinieerde lering. Die Kerk glo in 'n Gees-geleide 
openbaring in die heilige Skrif , ontwikkel in heilige tradisie , maar heeltemal uit die 
oorspronklike neerslag van geloof . Hierdie ontwikkelde neerslag van geloof word 
beskerm deur die "magisterium" of Kollege van Biskoppe by ekumeniese konsilies 
onder toesig van die pous, wat begin met die Raad van Jerusalem (c. 50 nC). Die 
mees onlangse was die Tweede Vatikaanse Konsilie (1962 tot 1965); twee keer in 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_canon
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Bible
https://en.wikipedia.org/wiki/Sacred_tradition
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https://en.wikipedia.org/wiki/Magisterium
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_creeds
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicene_Creed
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https://en.wikipedia.org/wiki/Apostles%27_Creed
https://en.wikipedia.org/wiki/Apostles%27_Creed
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die geskiedenis het die pous 'n dogma gedefinieer na oorleg met al die biskoppe 
sonder om 'n konsilie te belê. 

Formele Katolieke aanbidding word georden deur middel van die liturgie , wat deur 
kerklike gesag gereguleer word. Die viering van die Eucharistie , een van sewe 
sakramente , is die middelpunt van Katolieke aanbidding. Die Kerk oefen beheer uit 
oor addisionele vorme van persoonlike gebed en toewyding , insluitend die 
Rosekrans , Stasies van die Kruis en Eucharistie-aanbidding , en verklaar dat hulle 
almal op een of ander manier van die Eucharistie moet aflei en daarheen moet 
teruglei. Die kerkgemeenskap bestaan uit die geordende geestelikes (bestaande uit 
die episkopaat , die priesterdom en die diakonaat ), die leke en diegene soos 
monnike en nonne wat 'n gewyde lewe volgens hul grondwette lei . 

Volgens die Kategismus het Christus sewe sakramente ingestel en dit aan die Kerk 
toevertrou. Dit is die Doop , Bevestiging (Chrismasie) , die Eucharistie , 
Boetedoening , die Salwing van die Siekes , Heilige Ordes en Huwelik . Die 
Katolieke biskoppe by die Tweede Vatikaanse Konsilie , na eeue van viering van die 
Mis in Latyn, het dit heilsaam gevind om te besluit: 

Sieleleraars moet dus besef dat, wanneer die liturgie gevier word, iets meer vereis 
word as die blote nakoming van die wette wat geldige en wettige viering beheer; dit 
is ook hul plig om te verseker dat die gelowiges deelneem ten volle bewus van wat 
hulle doen, aktief betrokke is by die ritueel en verryk word deur die uitwerking 
daarvan. 
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Die 2de Seël = die Rooi Ruitermanne = Kommunisme en Sosialisme. = Oopgemaak 

 

Rev 6:3 En toe hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede dier sê: Kom 
kyk.  
Rev 6:4 En daar het 'n ander perd uitgegaan wat rooi was, en aan hom wat daarop 
sit, is mag gegee om vrede van die aarde af weg te neem en mekaar dood te maak; 
en 'n groot swaard is aan hom gegee. 

Rooi Rusland, Rooi Roemenië, Rooi China. 

In Marxistiese denke is die kommunistiese samelewing of die kommunistiese stelsel 
die tipe samelewing en ekonomiese stelsel wat gepostuleer word om voort te kom uit 
tegnologiese vooruitgang in die produktiewe kragte , wat die uiteindelike doel van die 
politieke ideologie van kommunisme verteenwoordig . 'n Kommunistiese samelewing 
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word gekenmerk deur gemeenskaplike eienaarskap van die produksiemiddele met 
vrye toegang tot verbruiksartikels en is klasloos en staatloos , wat die einde van die 
uitbuiting van arbeid impliseer . 

Kommunisme is 'n spesifieke stadium van sosio-ekonomiese ontwikkeling wat 
gebaseer is op 'n oorvloed van materiële rykdom, wat gepostuleer word om 
voortspruit uit vooruitgang in produksietegnologie en ooreenstemmende 
veranderinge in die sosiale verhoudings van produksie . Dit sal voorsiening maak vir 
verspreiding gebaseer op behoefte en sosiale verhoudings gebaseer op vry-
geassosieerde individue . 

Die term "kommunistiese samelewing" moet onderskei word van die Westerse 
konsep van die " kommunistiese staat ", laasgenoemde verwys na 'n staat wat deur 
'n party regeer word wat 'n variasie van Marxisme-Leninisme bely . 

 

Sosialisme is 'n ideologie wat 'n reeks ekonomiese en sosiale stelsels het wat 
gekenmerk word deur sosiale eienaarskap en demokratiese beheer van die 
produksiemiddele sowel as die politieke oortuigings, teorieë en bewegings wat op 
die vorming daarvan mik. 
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Die 3de Seël . Die Swart ruiters = Kapitalisme = Geopen 

 

Rev 6:5 En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde dier sê: Kom 
kyk. En ek het gesien, en daar was 'n swart perd; en hy wat daarop sit, het 'n 
weegskaal in sy hand gehad.  
Rev 6:6 En ek het 'n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê: 'n maat koring vir 
'n penning en drie mate gars vir 'n penning; en kyk dat jy die olie en die wyn nie 
beskadig nie. 

Kapitalisme is 'n ekonomiese stelsel gebaseer op die private eienaarskap van die 
produksiemiddele en die bedryf daarvan vir wins . Eienskappe wat sentraal is tot 
kapitalisme sluit in private eiendom , kapitaalakkumulasie , loonarbeid , vrywillige ruil 
, 'n prysstelsel en mededingende markte . In 'n kapitalistiese markekonomie word 
besluitneming en belegging deur elke eienaar van rykdom, eiendom of 
produksievermoë in finansiële en kapitaalmarkte bepaal, terwyl pryse en die 
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verspreiding van goedere en dienste hoofsaaklik bepaal word deur mededinging in 
goedere- en dienstemarkte. 

Ekonome , politieke ekonome , sosioloë en historici het verskillende perspektiewe in 
hul ontledings van kapitalisme aangeneem en het verskeie vorme daarvan in die 
praktyk erken. Dit sluit laissez-faire of vryemarkkapitalisme , welsynskapitalisme en 
staatskapitalisme in . Verskillende vorme van kapitalisme het verskillende grade van 
vrye markte, openbare eienaarskap, hindernisse vir vrye mededinging en 
staatsgesanksioneerde maatskaplike beleide . Die mate van mededinging in markte, 
die rol van ingryping en regulering, en die omvang van staatsbesit verskil oor 
verskillende modelle van kapitalisme. Die mate waarin verskillende markte vry is, 
sowel as die reëls wat private eiendom definieer, is sake van politiek en beleid . Die 
meeste bestaande kapitalistiese ekonomieë is gemengde ekonomieë , wat elemente 
van vrye markte kombineer met staatsinmenging en in sommige gevalle ekonomiese 
beplanning . 

Markekonomieë het bestaan onder baie vorme van regering en in baie verskillende 
tye, plekke en kulture. Moderne kapitalistiese samelewings - gekenmerk deur 'n 
universalisering van geldgebaseerde sosiale verhoudings, 'n konsekwent groot en 
sisteemwye klas werkers wat vir lone moet werk , en 'n kapitalistiese klas wat die 
produksiemiddele besit - het in Wes-Europa ontwikkel in 'n proses wat tot die 
Industriële Revolusie gelei . Kapitalistiese stelsels met verskillende grade van direkte 
regeringsinmenging het sedertdien dominant in die Westerse wêreld geword en bly 
versprei. Met verloop van tyd het kapitalistiese lande konsekwente ekonomiese groei 
en 'n toename in die lewenstandaard ervaar . 

Kritici van kapitalisme voer aan dat dit mag vestig in die hande van 'n 
minderheidskapitalistiese klas wat bestaan deur die uitbuiting van die 
meerderheidswerkersklas en hul arbeid; prioritiseer wins bo maatskaplike goed, 
natuurlike hulpbronne en die omgewing; en is 'n enjin van ongelykheid, korrupsie en 
ekonomiese onstabiliteit. Ondersteuners voer aan dat dit beter produkte en 
innovasie deur mededinging verskaf, rykdom aan alle produktiewe mense versprei, 
pluralisme en desentralisasie van mag bevorder, en sterk ekonomiese groei skep, en 
produktiwiteit en welvaart oplewer wat die samelewing grootliks bevoordeel. 

Die Swart Pous, die ruiters van die Swart Perd 
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Die Swart Pous! 

Die ware leier van die Illuminati Free Masons. 

"Swart Pous" is 'n benaming wat aan die Generaal Superior gegee word. Die naam 
spruit uit sy leierskap van die grootste Katolieke, manlike godsdienstige orde en van 
die kleur van die gewone swart sokkie wat deur lede van die Genootskap gedra 
word, insluitend die Generaal Superior. 

Die Generaal Superior van die Genootskap van Jesus is die amptelike titel van die 
leier van die Genootskap van Jesus – die Rooms-Katolieke godsdiensorde wat ook 
bekend staan as die Jesuïete. Hy word oor die algemeen aangespreek as Vader 
Generaal. Die posisie dra soms die bynaam van die Swart Pous, vanweë sy 
verantwoordelikheid vir die grootste Katolieke, manlike godsdienstige orde en word 
gekontrasteer met die wit drag van die Pous. Die een-en-dertigste en huidige 
Generaal Superior is die Eerwaarde Vader Arturo Sosa, verkies deur die 36ste 
Algemene Gemeente op 14 Oktober 2016 

Die formele titel in Latyn is Praepositus Generalis, wat regverdig weergegee kan 
word as "generaal-hoof" of selfs, "president-generaal". Die term is nie van militêre 
oorsprong nie (ten spyte van populêre wanopvattings en Ignatius van Loyola se eie 
militêre agtergrond) maar is afgelei van “algemeen”, in teenstelling met “besonder”. 
Hierdie gebruik stem ooreen met ander Katolieke godsdienstige ordes, soos die 
Dominikane se “meester-generaal”, Franciskane se “minister-generaal”, Carthusians 
se “voor-generaal”, en met siviele poste soos Posmeester-generaal en Prokureur-
generaal. Die Jesuïete is georganiseer in provinsies, elkeen met 'n provinsiale 
meerdere, (gewoonlik na verwys as die "Provinsiale Vader" of net "Provinsiaal"), met 
die hoof van die orde as die "algemene meerdere", vir die hele organisasie. As 'n 
groot meerdere word die Generaal-Opperste as "Baie Eerwaarde" gestileer. 

Die Magtigste Man in die Wêreld. 

So, jy het gedink jy is nou redelik goed ingelig oor al die hoofspelers op die 
"sameswering" speelveld? Jy hoor dalk al jare van (of het op jou eie raakgeloop) van 
die verskillende elemente van die samelewing wat ons wêreld van agter die skerms 
beheer. 

Die Swart Pous is die 'President van die Wêreld' 
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Hy is die magtigste man op aarde wat oor maritieme wette (besigheid ) heers. Hy 
beheer die bankstelsel, Vrymesselary en die Geheime Dienste (CIA, FBI, NSA, SIS, 
MI6, Scotland Yard, Mossad, CSIS, DGSE, FSB ). 

Die Vatikaan besit 60% van alle Israel-lande en die land van die Tempelberg vir die 
Salomo-tempel waar hulle hul troon wil hê 

Hy is deel van die Arcana Arcanorum wat beheer word deur die Pouslike Bloedlyne 
binne die I-Mori. Hierdie bloedlyne is die omega punt van beheer. Dit is die Farnese, 
ORSINI, Aldobrandini, Somaglia & Breakspear. Hul oorlogskamer-bevelsentrum is 
binne die Borgo Santo Spirito wat raketbeskerm is! Viktor Emmanuelle IV wou 
hierdie streek van Rome vernietig. Henry Breakspear en Pepe Orsini is in hoë 
beheer! Jesuïete-bystandsoldaat, James Grummer, beheer die United States 
Corporation. 

Swart Pous Adolfo Nicolas, Generaal Superior van die Society of Jesus Diabolical 
Plan for a New World Order. 

1. Die Superior Generaal van die Jesuïete die Swart Pous, Adolfo Nicolas en sy 6 
generaals beheer die “Wit Pous” Pous en die Vatikaan. 

2. Die Illuminati, Sioniste, globalistiese Elites, Raad vir Buitelandse Betrekkinge, 
Bilderberg-groep, Vrymesselaars, Raad van 300 en die bose Raad van Trent. 

3. Die Jesuïete beheer die Tempeliers, Ridders van Columbus en die Ridders van 
Malta. 

4. Die CIA, FBI, NSA, ASIO, MI5, MI6, NCIS, FSB, DGSE, Mossad en elke 
intelligensie-agentskap in die wêreld is messelaars en word deur die Jesuïete 
beheer. 

5. Die Jesuïete het alle regerings en leiers geïnfiltreer soos Obama, Rudd, Blair, 
Jintao, Sarkozy, Peres is slegs marionette wat Jesuïete opdragte uitvoer. 

Generale Superiors word verkies deur die Algemene Gemeente van die 
Genootskap, gedagvaar by die bedanking, aftrede of dood van 'n posbekleër. 
Generaal superieures word lewenslank verkies en byna almal het lewenslange 
termyne uitgedien, die uitsonderings is vader Pedro Arrupe (bedank weens swak 
gesondheid) en sy opvolger, vader Peter Hans Kolvenbach. 

Kolvenbach se bedanking is in Februarie 2006 aangekondig, wat gelei het tot die 
sameroeping van die 35ste Algemene Gemeente. Daardie Algemene Gemeente het 
die huidige Generaal Superior van die Genootskap, Vader Adolfo Nicolás, gekies 
wat Kolvenbach opgevolg het. 

Die profesie oor die wedergeboorte van die Heilige Romeinse Ryk is een van die 
mees kritieke profesieë in die hele Bybel. Sonder behoorlike begrip van hierdie 
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profesie, is dit onmoontlik om werklik die hele omvang van die profesieë wat God 
aan ons gegee het te begryp. 

Die profesie oor die wedergeboorte van die Heilige Romeinse Ryk is een van die 
mees kritieke profesieë in die hele Bybel. Die wedergeboorte van die Heilige 
Romeinse Ryk het eintlik op 3 November 2009 plaasgevind. Die vervulling daarvan 
was een van die vyf belangrikste profetiese vervullings in die afgelope tweeduisend 
jaar. Een rede waarom hierdie profesie so belangrik is, is omdat die Antichris en die 
Valse Profeet albei uit hierdie hergebore Heilige Romeinse Ryk sal kom. 

Kom ons verstaan eerstens die omgewing toe hierdie profesie gegee is. Toe dit 
geskryf is, was Israel onder Babiloniese ballingskap. Die Joodse volk was vir 
sewentig jaar in ballingskap gestuur weens hulle ongehoorsaamheid aan God. 
Daniël en die drie Hebreeuse kinders was van die eerstes wat in ballingskap gegaan 
het. Vanweë hul vermoë en uitsonderlike intelligensie is hulle vinnig in leiersposisies 
geplaas. Daniël het een van die geestelike raadgewers van Nebukadnesar, die 
koning van Babilon, geword. Babilon het destyds die hele wêreld regeer. 

Een nag het Nebukadnesar 'n droom gedroom. Toe hy die volgende oggend wakker 
word, het hy geweet hy het 'n baie ongewone droom gedroom, maar hy kon nie 
onthou wat hy gedroom het nie. Nebukadnesar het geëis dat sy wyse manne vir hom 
sy droom en die betekenis daarvan vertel. Toe hulle nie vir die koning sy droom kon 
vertel nie, was Nebukadnesar so kwaad dat hy beveel het om al die wyse manne in 
die koninkryk dood te maak. Toe Daniël hoor van die koning se droom en sy bevel 
om al die wyse manne in sy ryk uit te roei, het hy tyd gevra van Arjok, die koning se 
owerste, en belowe om aan die koning sy droom te vertel. Daniël en die drie 
Hebreeuse kinders het gebid en gevas en God gevra om die koning se droom te 
openbaar. Daardie nag het God vir Daniël in 'n droom gewys wat Nebukadnesar 
gedroom het en die betekenis daarvan. 

Die volgende dag is Daniël in die teenwoordigheid van die koning ingelei. Daniël het 
vir die koning gesê dat hy nie self die droom kon ken of uitlê nie. Hy het egter 'n God 
gedien wat die geheime van mense se harte openbaar, en Hy kon sy droom 
openbaar. Dan het Daniël voortgegaan om die koning te vertel wat God hom gewys 
het. 

Die Bybel is uiters akkuraat.  
Kyk hierna! 

Die Swart Perd / Swart Pous beheer die wêreld 

520 Voor Christus. +- 2500 jaar gelede gee die Heilige Gees vir Sagaria (Hebreeuse 
profeet) 'n visioen om die 4 perde (Evil Believe-stelsels) te sien neergeskryf in 
dieselfde hoofstuk en hoeveelheid verse in die Boek Openbaring wat Jesus vir 
Johannes 650 jaar later gewys het, 

Openbaring 6 v 1 – 6 en Sag 6 v 1 – 6 
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In Sag 6 sien Hy dat die Wit Perd en die Swart perd saam na die Noorde hardloop. 
Die Wit Perd is die Valse Geloof van die Heilige Romeinse Ryk = Die Rooms-
Katolieke Kerk met die Wit Pous in beheer 

Die Swart Perd is die Evil Believe-stelsel wat Kapitalisme genoem word. Met ander 
woorde die Illuminati . Dit word beheer deur die Swart Pous, wat nou die Wit Pous 
beheer, so dit is die Heilige Romeinse Ryk wat hergebore is. Uit hierdie groep sal die 
Valse Profeet en die Antichris opstaan, 

Albei hierdie perde het saam in 'n noordelike rigting begin hardloop. Beide hierdie 
bose glo stelsels wat buig voor Satan is gebaseer in die Noord-Europese Unie. 

Dit word in hierdie artikel bevestig dat die Swart Perd nou in beheer is van die Wit 
Perd en die Ruiter van die Swart Perd = Die Swart Pous wil sy Troon op Tempelberg 
in die 3de Tempel hê wanneer dit uiteindelik Gebou word. 

Dit word ook in hierdie aangehegte Artikel bevestig dat die Swart Pous die 
Tempelberg in Jerusalem besit 

Dit word ook bevestig dat die Swart Pous die Knights-faksies van die Templar 
Knights en die Malta Knights beheer. En aan die einde is die Meester van Beide 
Valse Godsdienste wat tans die Groot Afval in die Kerk veroorsaak, genoem die 
Valse Leerstelling van die New Age Apostolic Reformation Movement (NAR) en die 
Christian Sionist Movement wat tans in die hande van die Trump-administrasie is. 

Dit kom hierop neer. Die Joodse Messias wat sal kom, sal die volgende verkose 
Swart Pous van die Heilige Romeinse Ryk wees wat weer gebore is. En hy sal Via 
die Christian Sionist Movement kom. 
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Die 4de Seël = die Liggroen Perderuiters = die Islamitiese Geloof. = Oopgemaak 

 

Rev 6:7 En toe hy die vierde seël oopgemaak het, het ek die stem van die vierde 
dier hoor sê: Kom kyk!  
Rev 6:8 En ek het gesien, en daar was 'n vaal perd; en sy naam wat op hom sit, was 
die dood, en die hel het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel 
van die aarde om dood te maak met swaard en honger en dood en met die wilde 
diere van die aarde. 

Islam ( /ˈɪslɑːm/ ) is 'n Abrahamitiese monoteïstiese godsdiens leer dat daar net een 
God is (Arabies: Allah ), en dat Mohammed die boodskapper van God is. Dit is die 
wêreld se tweede grootste godsdiens met meer as 1,8 miljard volgelinge of 24% van 
die wêreld se bevolking, mees algemeen bekend as Moslems . Moslems maak 'n 
meerderheid van die bevolking in 50 lande uit . Islam leer dat God genadig , almagtig 
en uniek is , en het die mensdom gelei deur profete , geopenbaarde geskrifte en 
natuurlike tekens . Die primêre geskrifte van Islam is die Koran , wat deur Moslems 
as die woordelikse woord van God beskou word, en die leringe en normatiewe 
voorbeelde (genoem die sunnah , saamgestel uit verhale genoem hadith ) van 
Mohammed ( omstreeks 570 – 8 Junie 632 CE). 
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Moslems glo dat Islam die volledige en universele weergawe is van 'n oergeloof wat 
baie keer tevore deur profete geopenbaar is , insluitend Adam , Abraham , Moses en 
Jesus . Moslems beskou die Koran in sy oorspronklike Arabies as die onveranderde 
en finale openbaring van God. Soos ander Abrahamitiese godsdienste , leer Islam 
ook 'n finale oordeel met die regverdige beloonde paradys en onregverdiges wat in 
die hel gestraf word . Godsdienstige konsepte en praktyke sluit die Vyf Pilare van 
Islam in, wat verpligte dade van aanbidding is, en die navolging van Islamitiese wet ( 
sharia ), wat feitlik elke aspek van die lewe en die samelewing aanraak, van 
bankwese en welsyn tot vroue en die omgewing . Die stede Mekka , Medina en 
Jerusalem is die tuiste van die drie heiligste plekke in Islam . 

Afgesien van die teologiese narratief, word geglo dat Islam in die vroeë 7de eeu nC 
in Mekka ontstaan het, en teen die 8ste eeu het die Umayyad-kalifaat van Iberië in 
die weste tot by die Indusrivier in die ooste uitgebrei. Die Islamitiese Goue Era 
verwys na die tydperk wat tradisioneel gedateer is vanaf die 8ste eeu tot die 13de 
eeu, tydens die Abbasidiese kalifaat , toe 'n groot deel van die histories Moslem-
wêreld 'n wetenskaplike , ekonomiese en kulturele bloei beleef het. Die uitbreiding 
van die Moslem-wêreld het verskeie behels kalifate , soos die Ottomaanse Ryk , 
handelaars en bekering tot Islam deur sendingaktiwiteite ( dawah ). 

Die meeste Moslems is van een van twee denominasies ; Soenniete (75–90%) ] of 
Shia (10-20%). Ongeveer 13% van Moslems woon in Indonesië , die land met die 
grootste Moslemmeerderheid; 31% van die Moslems woon in Suid-Asië , die 
grootste bevolking van Moslems in die wêreld; 20% in die Midde-Ooste–Noord-Afrika 
, waar dit die dominante godsdiens is; en 15% in Afrika suid van die Sahara . Groot 
Moslem-gemeenskappe word ook in die Amerikas , die Kaukasus , Sentraal-Asië , 
China , Europa , Suidoos-Asië , die Filippyne en Rusland aangetref . Islam is die 
vinnigste groeiende groot godsdiens in die wêreld . 
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Die 5de Seël = Christelike Verdrukking. = Oopgemaak 

 

Rev 6:9 En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, het ek onder die altaar die siele 
gesien van die wat gedood is ter wille van die woord van God en oor die getuienis 
wat hulle gehou het ;  
, en gesê: Hoe lank, o Heilige en waaragtige Here, oordeel en wreek U nie ons bloed 
op die bewoners van die aarde nie? Openb 6:11 En aan elkeen van hulle is wit klere 
gegee; en daar is aan hulle gesê dat hulle nog 'n kort tydjie sou rus, totdat ook hulle 
medediensknegte en hulle broers vervul sou word wat gedood sou word soos hulle. 

Die Bybel sê dat die vervolging van Christene sal eskaleer gedurende 'n toekomstige 
tydperk wat ons die Verdrukking noem. Tydens die Verdrukking sal miljoene 
Christene geslag word vir hulle geloof in Jesus Christus. Jy sê: "Ek het gedink alle 
Christene gaan weggeraap word voor die Verdrukking." Ja, die kerk sal weggeraap 
word voor die laaste sewe jaar van die Aarde se geskiedenis. Maar gedurende 
daardie laaste sewe jaar sal baie mense wat op aarde bly tot geloof in Christus kom. 

Johannes het gesê dat baie van die mense wat Christene word tydens die 
Verdrukking gemartel sal word. In Openbaring 6:9 sê hy: "Ek het onder die altaar die 
siele gesien van die wat gedood is ter wille van die woord van God en vanweë die 
getuienis wat hulle gehou het." Die finale wêrelddiktator, wat ons die Antichris noem, 
sal 'n wêreldwye aanval teen Jode en Christene loods. Gedurende daardie tyd sal 
niemand goedere of dienste kan koop of verkoop nie, tensy hulle die 
identifikasiekode neem wat die merk van die dier genoem word. “Hy laat aan almal, 
klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymanne en die slawe, ’n merk op 
hulle regterhand of op hulle voorhoofde gee, en hy maak voorsiening dat niemand 
sal kan koop nie. of om te verkoop, behalwe hy wat die merk het, óf die naam van 
die dier óf die getal van sy naam” ( Openbaring 13:16-17 ). Tensy jy die merk neem 
wat jou getrouheid aan die Antichris toon, sal jy nie kos of medikasie of 
gesondheidsorg kan koop nie. 

https://biblia.com/bible/nasb95/Rev%206.9
https://biblia.com/bible/nasb95/Rev%2013.16-17
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Jy mag dalk wonder, "Hoe kon die regering ons lewens so beheer?" Om die 
antwoord op daardie vraag te kry, hoef jy net jou slimfoon uit te haal. In daardie 
slimfoon is 'n skyfie ingebed wat aan 'n GPS gekoppel is wat jou en ander mense 
toelaat om te weet waar jy is en waarheen jy gaan. Binnekort sal daardie selfde soort 
tegnologie elke aksie wat ons doen kan dophou. 

Daar sal allerhande rasionalisasies wees waarom mense hierdie punt moet neem, 
wat dalk 'n klein rekenaarskyfie in ons vel is. Mense sal sê: "Ons moet almal 
identifiseer vir nasionale veiligheid." Of: "Ons moet seker maak dat transaksies 
aangeteken word sodat die regering dit kan belas." Daar sal allerhande logiese 
redes vir hierdie identifikasiestelsel wees, maar ons weet waarheen dit lei. Die Bybel 
noem dit die merk van die dier. Sedert die begin van die Christendom is gelowiges 
vervolg. En die vervolging op die oomblik is die grootste vlak wat dit in die 
geskiedenis was. Ons weet ook dat daar in die toekoms 'n wêreldwye vervolging van 
Christene gaan wees. 

Ek glo in die wegraping van die kerk, maar dit beteken nie dat Christene 'n pas op 
vervolging kry nie. Ek dink dinge kan baie, baie verskriklik wees voordat die kerk 
finaal weggeraap word. Daar is geen waarborg dat ons van vervolging vrygestel sal 
wees nie. Trouens, Jesus het gesê dat ons voorbereid moet wees op vervolging, 
terwyl ons voorberei vir Sy wederkoms. 

Die 6de Seël = die 2de Koms van Jesus Christus 
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4 trompette het geblaas, 5de trompet Volgende! 

 
Rev 8:6 En die sewe engele met die sewe basuine het hulle gereed gemaak om te blaas. 
Rev 8:7 Die eerste engel het geblaas, en hael en vuur het met bloed gemeng gevolg, en dit is 

op die aarde gegooi, en die derde deel van die bome het verbrand, en al die groen gras het 
verbrand. 

Rev 8:8 En die tweede engel het geblaas, en soos 'n groot berg wat met vuur brand, is in die 
see gegooi, en 'n derde deel van die see het bloed geword; 

Rev 8:9 En die derde deel van die wesens wat in die see was en lewe gehad het, het gesterwe; 
en die derde deel van die skepe is vernietig. 

Rev 8:10 En die derde engel het geblaas, en 'n groot ster het uit die hemel geval wat soos 'n 
lamp brand, en dit het geval op 'n derde van die riviere en op die waterfonteine; 

Rev 8:11 En die naam van die ster word genoem Als, en die derde deel van die water het als 
geword; en baie mense het gesterwe van die waters, omdat hulle bitter geword het. 

Rev 8:12 En die vierde engel het geblaas, en 'n derde van die son is geslaan, en 'n derde van 
die maan en 'n derde van die sterre; sodat die derde deel van hulle verduister was, en die 
dag vir 'n derde deel daarvan nie geskyn het nie, en ook die nag. 

Rev 8:13 En ek het gesien en 'n engel deur die middel van die hemel hoor vlieg en met 'n 
groot stem sê: Wee, wee, wee die bewoners van die aarde vanweë die ander stemme van 
die basuin van die drie engele. , wat nog moet klink! 

 
 

Sommige Eindtydprogramme en Materiaal verklaar dat daar net 2 trompette oor is 
om te klink, die 6de en 7de trompette, vandag sal ek bewys dat 3 trompette nog 
moet klink en al 3 sal binne 'n tydperk van 3 en half jaar weerklink. 

4 van die sewe basuine wat die einde van die eeu aandui, het gebeur. Met net 3 oor 
om te gebeur, moet ons na die Bybel kyk om te verstaan wat om te verwag. 

Sewe trompette 

Die Bybel dui in Openbaring aan dat sewe basuine sal blaas voor die einde van die 
eeu en die Wederkoms van Jesus Christus. 4 van die sewe het reeds geklink soos 
blyk uit kritieke oomblikke in onlangse geskiedenis, en 'n derde wêreldoorlog, wat die 
ontstekingsgebeurtenis van die sesde trompet is. Ons begrip van Bybelse profesieë 
en die gebeure wat reeds gebeur het, sal ons lei in wat om te verwag wanneer die 
laaste 3 trompette weerklink. 

Die eerste twee trompette  
In Openbaring 8:7 beskryf Johannes 'n apokaliptiese visioen. Sy visioen verduidelik 
die sneller gebeurtenis van die blaas van die eerste trompet - hael en vuur gemeng 
met bloed wat op die grond val, en ongeveer 33% van al die gras en bome in die 
bekende wêreld vernietig. 

Tydens die Eerste Wêreldoorlog is groot hoeveelhede artillerie-skulpe en chemiese 
middels vir die eerste keer in die geskiedenis deur moderne oorlogvoering op troepe 
vrygelaat, wat meer as 8 miljoen mense doodgemaak het. Soldate aan beide kante 
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het groot stukke grond verbrand om enige natuurlike of mensgemaakte items wat hul 
vyande kon gebruik, uit te skakel. 

Nog 'n oorlog, die Tweede Wêreldoorlog, is ook die gebeurtenis wat veroorsaak is 
deur die blaas van die tweede trompet. Kyk ook Openbaring 8:8-9. Die Bybel 
verduidelik dat 'n derde van die skepe wat betrokke is by die konflik wat saamval met 
die aktivering van hierdie trompet vernietig sal word. Gedurende die Tweede 
Wêreldoorlog is ongeveer een derde van die skepe wat aan die konflik deelgeneem 
het, gesink. Op sy beurt het die kernbom wat by Hirosjima ontplooi is, gelyk soos 
'iets soos 'n groot berg wat met vuur brand', 'n gesig wat nuut op die wêreldtoneel 
was. 

Die Derde Trompet 
 

In Openbaring 8:10-11 verduidelik die profeet dat die derde basuin sal blaas voordat 
'n ster, genaamd Alsem, sal val en 'n derde van die waters sal affekteer. 

In 1995 het God vir Irvin aangespoor om navorsing te doen oor die Tsjernobil-ramp 
wat in 1986 in die Oekraïne plaasgevind het, waarna hy geleer het dat “Tsjernobil” in 
Russies “Als” beteken. Verder het die kernstraling wat uit die vernietigde 
kragsentrale voortgekom het, meer as 33 teenwoordige van die watervoorraad in 
Europa en Wes-Asië besmet, duisende doodgemaak en honderde duisende ander 
burgers geraak met siektes wat deur die bestraling veroorsaak is. 

Die Vierde Gebeurtenis 

Openbaring 8:12-13 verduidelik dat die vierde basuin sou weerklink voordat die 
lengte van die dae verkort word, en die son sou vir 'n derde van die dag nie skyn nie. 
Daarom sal tyd verkort word en ons dae oor die wêreld anders ervaar word. Nadat 
die Berlynse Muur in 1989 geval het, het 'n "nuwe wêreldorde" met 'n nuwe era van 
globalisering begin ontwikkel. President Ronald Reagan het Mikhail Gorbatsjof 
uitgedaag om "hierdie muur af te breek!" en 29 maande later het die vierde basuin 
geblaas. 

Na die 1ste 4 trompette kom 'n waarskuwing van 'n engel wat oor die aarde vlieg!  
Rev 8:13 En ek het gesien en 'n engel deur die middel van die hemel hoor vlieg en 
met 'n groot stem sê: Wee, wee, wee die belemmers van die aarde vanweë die 
ander stemme van die basuin van die drie engele. , wat nog moet klink! 

Die 5de trompet Volgende 
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1. Die Gog en Magog oorlog 

Eze 38:1 En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê: 
Eze 38:2 Mensekind , rig jou aangesig teen Gog, die land Magog, die hoofvors van 
Meseg en Tubal, en profeteer teen hom, 
Eze 38:3 En sê: So spreek die Here HERE; Kyk, ek het dit teen jou, o Gog, hoofvors 
van Meseg en Tubal! 
Eseg 38:4 En Ek sal jou terugdraai en hake in jou kakebeen steek, en Ek sal jou uitlei 
en jou hele leër, perde en ruiters, almal bekleed met allerhande wapenrusting, ja, ' n 
groot menigte met beskutte en skilde, almal wat swaarde hanteer: 
Eze 38:5 Persië , Kus en Libië saam met hulle; almal met skild en helm: 
Eze 38:6 Gomer en al sy bendes; die huis van Togarma van die noordekant, en al sy 
leërs, en baie mense saam met jou. 
Eze 38:7 Wees voorbereid en berei vir jouself voor, jy en jou hele menigte wat by jou 
vergader het, en wees vir hulle 'n wag. 
Eseg 38:8 Ná baie dae sal jy besoek word; aan die einde van die jare sal jy in die land 
kom wat van die swaard teruggebring is en uit baie volke versamel is, teen die berge 
van Israel wat altyd woes was. maar dit word uit die nasies voortgebring, en hulle sal 
almal veilig woon. 
Eze 38:9 Jy sal optrek en kom soos 'n storm, jy sal wees soos 'n wolk om die land te 
oordek, jy en al jou bendes en baie mense saam met jou. 
Eze 38:10 So sê die Here HERE: Dit sal ook gebeur dat op dieselfde tyd dinge in jou 
gedagtes sal opkom, en jy sal 'n slegte gedagte bedink; 
Eze 38:11 En jy moet sê: Ek sal optrek na die land van ongemuurde dorpe; Ek sal 
gaan na die wat gerus is, wat veilig woon, almal wat sonder mure woon en geen 
grendels of poorte het nie, 
Eze 38:12 om buit te buit en buit te buit; om u hand te wend teen die verlate plekke 
wat nou bewoon is, en teen die volke wat versamel is uit die nasies, wat vee en goed 
verkry het, wat in die middel van die land woon. 
Eze 38:13 Skeba en Dedan en die handelaars van Tarsis en al sy jong leeus sal vir jou 
sê: Kom jy om 'n buit te neem? het jy jou menigte bymekaargemaak om 'n buit te 
roof? om silwer en goud weg te neem, om vee en goed weg te neem, om 'n groot buit 
te neem? 
Eze 38:14 Daarom , mensekind, profeteer en sê vir Gog: So spreek die Here HERE; In 
daardie dag as my volk Israel veilig woon, sal jy dit nie weet nie?  
Eze 38:15 En jy sal uit jou plek uit die noordelike dele kom, jy en baie mense saam 
met jou, hulle almal ry perde, 'n groot menigte en 'n magtige leër. 
Eze 38:16 En jy sal teen my volk Israel optrek soos 'n wolk om die land te oordek; dit 
sal wees aan die einde van die dae, en Ek sal jou teen my land bring, dat die nasies 
My kan ken, wanneer Ek in jou geheilig sal word, o Gog, voor hulle oë. 
Eze 38:17 So sê die Here HERE: Is jy hy van wie Ek in die ou tyd gespreek het deur 
my knegte, die profete van Israel, wat in daardie dae baie jare geprofeteer het dat Ek 
jou teen hulle sou bring? 
Eze 38:18 En in dieselfde tyd as Gog teen die land van Israel kom, spreek die Here 
HERE, sal my grimmigheid in my aangesig opkom. 
Eze 38:19 Want in my ywer en in die vuur van my grimmigheid het Ek gespreek: 
Waarlik, in dié dag sal daar 'n groot skudding wees in die land van Israel; 
Eze 38:20 Sodat die visse van die see en die voëls van die hemel en die diere van die 
veld en al die kruipende diere wat op die aarde kruip, en al die mense wat op die 
aarde is, sal bewe voor my aangesig, en die berge sal omgegooi word, en die steiltes 
sal val, en elke muur sal op die grond val. 
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Eze 38:21 En Ek sal 'n swaard teen hom roep op al my berge, spreek die Here HERE; 
elkeen se swaard sal teen sy broer wees. 
Eze 38:22 En Ek sal teen hom die stryd voer met pes en bloed; en Ek sal op hom en 
op sy bendes en op die baie mense wat by hom is, reën laat reën en groot haelstene, 
vuur en swawel. 
Eze 38:23 So sal Ek My groot maak en My heilig; en Ek sal bekend word in die oë van 
baie nasies, en hulle sal weet dat Ek die HERE is. 

 

Eze 39:1 Daarom , mensekind, profeteer teen Gog en sê: So spreek die Here HERE; Kyk, ek 
het dit teen jou, o Gog, hoofvors van Meseg en Tubal! 

Eze 39:2 En Ek sal jou terugdraai en net die sesde deel van jou laat oorbly en jou uit die 
noordelike dele laat optrek en jou op die berge van Israel bring. 

Eze 39:3 En Ek sal jou boog uit jou linkerhand slaan en jou pyle uit jou regterhand laat val. 
Eze 39:4 Jy sal val op die berge van Israel, jy en al jou bendes en die volk wat by jou is ; Ek 

sal jou gee aan die roofvoëls van allerhande soorte en aan die wilde diere van die veld . 
Eze 39:5 Jy sal op die oop veld val, want Ek het dit gespreek , spreek die Here HERE. 
Eze 39:6 En Ek sal 'n vuur slinger in Magog en onder die wat sorgeloos in die kuslande woon, 

en hulle sal weet dat Ek die HERE is. 
Eze 39:7 En Ek sal my heilige Naam bekend maak in die midde van my volk Israel; en Ek sal 

nie meer toelaat dat hulle my heilige Naam ontheilig nie; en die nasies sal weet dat Ek 
die HERE is, die Heilige in Israel. 

Eze 39:8 Kyk , dit kom en dit is gebeur, spreek die Here HERE; dit is die dag waarvan Ek 
gespreek het. 

Eze 39:9 En die bewoners van die stede van Israel sal uittrek en aan die brand steek en die 
wapens verbrand, die skilde en die skilde, die boë en die pyle en die handstokke en die 
spiese, en hulle sal hulle sewe jaar lank met vuur verbrand. 

ESEGIËL 39:10 sodat hulle geen hout uit die veld sal neem en niks uit die bosse afkap nie ; 
want hulle sal die wapens met vuur verbrand; en hulle sal die wat hulle beroof, beroof en 
die wat hulle beroof het, spreek die Here HERE. 

Eze 39:11 En in dié dag sal Ek aan Gog daar 'n plek van grafte gee in Israel, die dal van die 
deurgangers oos van die see ; en daar sal hulle Gog en sy hele menigte begrawe, en hulle 
sal dit Die dal van Hamongog noem. 

Eze 39:12 En sewe maande lank moet die huis van Israel hulle begrawe, dat hulle die land 
kan reinig. 

Eze 39:13 Ja , al die mense van die land moet hulle begrawe ; en dit sal vir hulle 'n naam 
wees die dag dat Ek verheerlik sal word, spreek die Here HERE. 

Eze 39:14 En hulle sal manne met voortdurende diens afskei wat deur die land trek om saam 
met die passasiers te begrawe die wat op die aarde oorgebly het, om dit te reinig; aan die 
einde van sewe maande moet hulle deursoek. 

Eze 39:15 En die passasiers wat deur die land trek, as iemand 'n mens se been sien, moet hy 
'n teken daarby oprig totdat die begraafplaas dit in die dal van Hamongog begrawe het. 

Eze 39:16 En ook die naam van die stad sal Hamona wees. So sal hulle die land reinig .  
Eze 39:17 En, jy mensekind, so sê die Here HERE; Spreek met al die geveerde voëls en met al 

die diere van die veld: Kom bymekaar en kom; versamel julle van alle kante by my offer 
wat Ek vir julle bring, ' n groot offer op die berge van Israel, dat julle vleis kan eet en 
bloed kan drink. 

Eze 39:18 Die vleis van die helde sal julle eet en die bloed drink van die vorste van die aarde, 
van ramme, lammers en bokke, bulle, almal vetgemaakte diere van Basan. 

Eze 39:19 En julle moet vet eet totdat julle versadig is, en bloed drink totdat julle dronk is, 
van my offer wat Ek vir julle geoffer het. 

Eze 39:20 So sal julle dan versadig word aan my tafel met perde en strydwaens, met helde en 
met alle krygsmanne, spreek die Here HERE. 
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Eze 39:21 En Ek sal my heerlikheid onder die nasies gee, en al die nasies sal my oordeel sien 
wat Ek voltrek het en my hand wat Ek op hulle gelê het. 

Eze 39:22 So sal die huis van Israel dan weet dat Ek die HERE hulle God is, van daardie dag 
af en verder. 

Eseg 39:23 En die heidene sal weet dat die huis van Israel in ballingskap gegaan het vanweë 
hulle ongeregtigheid; omdat hulle teen My oortree het, daarom het Ek my aangesig vir 
hulle verberg en hulle in die hand van hulle vyande gegee; die swaard. 

Eze 39:24 Volgens hulle onreinheid en volgens hulle oortredinge het Ek hulle aangedoen en 
my aangesig vir hulle verberg. 

Eze 39:25 Daarom , so sê die Here HERE: Nou sal Ek die lot van Jakob terugbring en My oor 
die hele huis van Israel ontferm en jaloers wees op my heilige Naam; 

Eze 39:26 Daarna het hulle hul skande en al hul oortredinge gedra waarmee hulle teen My 
oortree het, toe hulle veilig in hul land gewoon het, en niemand het hulle verskrik nie. 

Eze 39:27 As Ek hulle uit die volke teruggebring en hulle uit die lande van hulle vyande 
versamel en daarin geheilig word voor die oë van baie nasies; 

Eze 39:28 Dan sal hulle weet dat Ek die HERE hulle God is wat hulle in ballingskap onder 
die nasies laat wegvoer het; 

Eze 39:29 En Ek sal my aangesig nie meer vir hulle verberg nie, want Ek het my Gees oor die 
huis van Israel uitgestort, spreek die Here HERE. 

 

Golan Hoogte Olie ~ laaste Bloedmaan ~ Gog en Magog. 

Die werklike rede vir die stryd in Sirië, Israel word 'n Wêreld-olieryk!  
4 November 2015, 

Waarom is die land in Sirië so belangrik vir almal en sê die Bybelprofesie hieroor. 
Elke moontlike wêreldmoondheid veg tans in Sirië – ISIS = Islamitiese Staat, 
Rusland, Amerika, Iran, Irak en meer. Rusland het hierdie stryd teen ISIS / ISIL 
onder valse voorwendsels begin – Die nuus aan die wêreld is – Helpende die 
wêreld, om die wêreld van die moordtogte van ISIS teen Christene ontslae te raak = 
Hulle grys perd van Openbaringe – Die 4de ruiters van die Bybel. 

September 2016  
Sirene huil Soos Rusland ontwaak tot volle gevegswaarskuwing, begin NAVO-
alliansie te verpletter. uur later: “Vandag het nog 'n onaangekondigde inspeksie 
begin in ooreenstemming met 'n besluit deur die opperbevelvoerder van die 
gewapende magte van die Russiese Federasie. Magte van die Suidelike [militêre 
distrik], sowel as dele van die magte van die Westelike en Sentrale militêre distrikte, 
die Noordelike Vloot, die Hoë Bevel van die Lugvaartmagte, die bevel van die 
Lugvaarttroepe is ingestel op volle gevegsgereedheid vanaf 7 :00 Moskou tyd.” [Let 
wel: Sommige woorde en/of frases wat in aanhalingstekens voorkom, is Engelstalige 
benaderings van Russiese woorde/frases wat geen presiese eweknie het nie.] 

Vrese dat president Poetin, in sy rol as opperbevelvoerder, hierdie vreesaanjaende 
aksie sou neem, is die afgelope week wyd bespiegel in die Kremlin, aangesien baie 
in die Weste gewaarsku het dat Rusland op die randjie van 'n "all-out oorlog" wankel 
. Oekraïne en sommige Amerikaanse publikasies het selfs "waarskuwings" van die 
Derde Wêreldoorlog begin uitreik. 

Vir die presiese mobilisering van hierdie tienduisende Federasie-soldate, vlieëniers 
en matrose, sowel as hul strategiese wapens en toerusting, eerder as 'n oorlog-
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Oekraïne, blyk dit dat hulle verband hou met 'n massiewe buitelandse operasie, heel 
waarskynlik in die Levant Oorlogsone, terwyl die Westelike Front verdedig word teen 
enige verrassende NAVO-teenaanval, volgens verskeie "gevegsaksiebulletins" wat 
deur die MoD uitgestuur word.  
Vir enigiemand in die Weste (veral Amerika) wat probeer om hierdie ernstige 
oorlogsbewegings wat die Federasie vandag maak ten volle te verstaan, moet hulle 
eers besef dat hulle deur hul korrupte elite-leiers gelieg is oor die ware doel van die 
oorloë in Sirië en Irak, en dit het hoegenaamd niks met “menseregte” te doen nie, 
maar gaan eerder oor pypleidings – en soos miskien die beste verduidelik word deur 
die Brasiliaanse joernalis Pepe Escobar wat verlede jaar geskryf het: 

“Sirië is 'n energie-oorlog. Met die kern van die saak wat 'n bose geopolitieke 
mededinging tussen twee voorgestelde gaspypleidings bevat, is dit die uiteindelike 
Pyplynoorlog, die term wat ek lank gelede vir die 21ste eeuse imperiale 
energieslagvelde geskep het. 

Dit het alles begin in 2009, toe Katar aan Damaskus voorgestel het om 'n pypleiding 
vanaf sy eie North Field – aaneenlopend met die South Pars-veld, wat aan Iran 
behoort – aan Damaskus te bou wat Saoedi-Arabië, Jordanië en Sirië deurkruis tot 
by Turkye, om die EU. 

Damaskus het eerder in 2010 gekies om 'n mededingende projek, die $10 miljard 
Iran-Irak-Sirië, ook bekend as "Islamitiese pyplyn" te bevoorreg. Die ooreenkoms is 
in Julie 2011 formeel aangekondig, toe die Siriese tragedie reeds aan die gang was. 
In 2012 is 'n Memorandum van Verstandhouding (MoU) met Iran onderteken. 

Tot dan is Sirië geo-strategies van die hand gewys omdat dit nie soveel olie en gas 
het in vergelyking met die GCC-petrodollar-klub nie. Maar insiders het reeds geweet 
van die belangrikheid daarvan as 'n streeksenergiekorridor. Later is dit versterk met 
die ontdekking van ernstige buitelandse olie- en gaspotensiaal. 

Iran op sy beurt is 'n gevestigde olie- en gaskragstasie. Aanhoudende gedreuns in 
Brussel – steeds nie in staat om na meer as 10 jaar met 'n verenigde Europese 
energiebeleid vorendag te kom nie – was wel verantwoordelik vir skaars beteuelde 
opgewondenheid oor die Islamitiese pyplyn; dit sou die ideale strategie wees om van 
Gazprom te diversifiseer. Maar Iran was onder Amerikaanse en EU-kernverwante 
sanksies. 

Dit het uiteindelik 'n belangrike strategiese rede geword, ten minste vir die 
Europeërs, vir 'n diplomatieke oplossing vir die Iranse kerndossier; 'n 
«gerehabiliteerde» (na die Weste) Iran is in staat om 'n sleutelbron van energie vir 
die EU te word. 

Tog, vanuit die oogpunt van Washington, het 'n geostrategiese probleem 
voortgeduur: hoe om die Teheran-Damaskus-alliansie te verbreek en uiteindelik hoe 
om die Teheran-Moskou-alliansie te verbreek." 
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Die sleutel tot die hele Obama-Clinton-strategie om Sirië en Irak in 'n 
oorloggeteisterde hel scape te verander ten einde hul korrupte Golfstaat en Saoedi-
Arabiese bondgenote te bevoordeel, en by uitbreiding te verhoed dat die Petrodollar-
stelsel heeltemal ineenstort, was Turkye - sonder wie se strategiese help duisende 
Islamitiese terreurvegters sou nie in hierdie streek kon oorstroom nie, of die miljoene 
oorlogswapens wat deur Turkye se grens afgeskei is deur die CIA, en dat hulle uit 
Libië gesteel het, kon hul ook kry. 

Met die Turkse president Erdogan, egter, die afgelope Julie, uit vrees dat die 
Obama-Clinton-meesterplan die vestiging van 'n aparte Koerdiese staat aan Turkye 
se suidelike grens insluit, het hy hom tot president Poetin gewend - en teen wie 
(President Erdogan) die Obama-regime wraak geneem het deur probeer om hom in 
staatsgreep dood te maak, maar dit kon Federasie se geheime magte voorkom. 

Alhoewel Turkye 'n lid van die NAVO-alliansie is, was die Obama-Clinton poging tot 
staatsgreep teen president Erdogan die "strooi wat die kamele teruggebreek het" 
met Turkse militêre magte wat die afgelope week met Russiese lugmag 
gekombineer het om 'n inval in Sirië te loods om te veg. die VSA-geborgde en 
Koerdiese magte ondersteun – en wie, gister, die Amerikaanse visepresident Biden 
beveel het om onmiddellik oos van die Eufraatrivier terug te trek. 

En terwyl Turkse magte voortgaan om op hierdie VSA-ondersteunde Koerdiese 
magte te vorder, het president Erdogan die Obama-regime gister verder woedend 
gemaak deur die moontlikheid te opper dat Russiese magte binnekort toegelaat kan 
word om die Incirlik-lugbasis te gebruik waar Amerikaanse atoomwapens geberg 
word – en dat Navo-lid Duitsland het nou gesê hy kan sy magte heeltemal uittrek. 

Op wat die Obama-regimes se reaksie op hierdie skielike wending van gebeure wat 
sy Midde-Ooste-meesterplan in letterlike as laat, bied verskeie MoD-verslae wat 
vandag in die Kremlin sirkuleer 'n baie teenstrydige prentjie - met sommige van hulle 
wat daarop let dat die Amerikaners beplan om 'n “ondenkbare oorlog” teen beide 
Rusland en China, maar ander het kennis geneem van die Amerikaanse weermag 
wat onlangs verklaar het dat alhoewel 'n groot oorlog aan die kom is, dit nie die geld 
het om daarvoor voor te berei nie. 

Ander MoD-verslae glo egter nie hierdie verklarings van die Amerikaanse weermag 
wat verwys na verlede weke se Pentagon-oudit wat bevind het dat hulle nie $6.5 
triljoen kon uitmaak nie - en wat Russiese intelligensie-ontleder glo in die geheim in 
bronne wat onbekend is aan die Amerikaanse volk deur die Obama-regime geplaas 
is. terwyl dit homself voorberei vir globale oorlog. 

Die meeste krities wat van die Amerikaanse publiek gehou word terwyl sy korrupte 
leiers vir totale oorlog druk, is hierdie MoD-verslae tot die gevolgtrekking, die 
onlangse en skokkende verslae waarin uiteengesit word hoe die VSA kontrakteurs 
wat Hillary Clinton ondersteun, sê nou vir hul beleggers dat "die Russiese bedreiging 
groot is" vir besigheid” - en wat gehelp word deur 'n ongekende massiewe 
propagandaveldtog deur die, eweneens, Hillary Clinton wat Amerikaanse 
hoofstroompers teen Rusland ondersteun waaroor die voormalige Reagan-
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administrasie-sekretaris Paul Craig Roberts onlangs gesê het: "Ek behoort nou 
gehard te wees, maar dit Ek verstom nooit dat agente vir die elite bereid is om die 
mees blatante en deursigtige leuens te vertel nie.”  
Die Waarheid word geopenbaar – al die lande wat by hierdie Slag betrokke is, het 
een plek en Prys in gedagte = Die Olievelde wat Israel by Golan Hoogte ontdek het 
14 dae na die laaste Bloedmaan van 28 Sept 2015. 

Die VN het nog nie die Golan Hoogte aan Israel gegee nie – Volgens Die VN – Dis 
steeds deel van Sirië – En die Land wat hierdie Slag wen is die Eienaar van Golan 
Hoogte en Die grootste Olie Sak wat die Wêreld ooit gesien het!  
Maar Israel sal hierdie Land aan niemand vrylaat nie! Die Oorlog van Ezeg 38 sal die 
resultaat wees van hierdie Slag om hierdie Olie wat tans in Israel se hande is.  
Israel Olie = Eze kiel 38 Oorlog 

Israel Golan Heights Olie Ryk Sonsopkoms!! Slegs 14 dae na die Laaste 
Bloedmaan van 28 September 2015. 

Israel word 'n Wêreld Olie Ryk! 

Biljoene vate olie is in Israel ontdek, en hierdie ontdekking kan Israel in wese 
energie-onafhanklik maak vir baie dekades wat kom. Maar daar is net een probleem. 
Hierdie ontdekking is in die Golanhoogte gemaak. 

As jy nie vertroud is met die Golanhoogte nie, is dit 'n gebied wat Israel uit Sirië 
geneem het tydens die Sesdaagse Oorlog van 1967. Die regering van Israel beskou 
die Golanhoogte as nou deel van Israeliese grondgebied, maar die Verenigde 
Nasies nie erken Israel se aanspraak. In plaas daarvan erken die VN steeds Siriese 
soewereiniteit oor daardie gebied. 

So noudat groot hoeveelhede olie daar ontdek is, wat sal dit aan spanning in die 
streek doen? Kan hierdie ontdekking van olie help om die verhoog vir die Derde 
Wêreldoorlog te stel? 

Toe ek die eerste keer lees van die ontdekking van al hierdie olie, was ek nogal 
verstom. Sedert 1948 moes Israel feitlik al die olie wat hy gebruik invoer, en dus kan 
hierdie olie in die Golanhoogte 'n groot spelwisselaar wees. Die volgende is 'n 
uittreksel uit 'n artikel in 'n Israeliese nuusbron oor hierdie ontdekking ... 

Drie boorwerke het tot dusver in die suidelike Golanhoogte plaasgevind wat groot 
reserwes olie gevind het. Potensiële produksie is dramaties – biljoene vate, wat 
maklik in al Israel se oliebehoeftes sal voorsien. Israel verbruik 270 000 vate olie per 
dag. 

Alhoewel die bestaan van die olie in die grond 'n feit is, is die kritieke fase nou om te 
kyk hoe maklik dit ontgin kan word en of dit hoë produksiekoste behels. In 'n tydperk 
van baie lae oliepryse sal ontginning relatief goedkoop moet wees om ontginning 
van die veld winsgewend te maak. 
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Net soos Israel se aflandige Mediterreense gasontdekkings 'n hele energiebedryf 
geskep het, so kan die Golan-olievonds ook 'n nuwe industrie rondom dit genereer. 

Terwyl ek dit skryf, staan die prys van Amerikaanse olie op $48.13 per vat, so as jy 
praat van "miljarde" vate olie praat jy van 'n geweldige hoeveelheid geld. 

Dink jy dat Sirië en Israel se ander Arabiese bure dit gaan geniet om daar te sit 
terwyl Israel “hul olie” uit die grond pomp?  
Blykbaar is hierdie ontdekking hoogs ongewoon. Hier is wat een wetenskaplike aan 
Israelse televisie gesê het oor wat hulle gevind het ... 

“Ons praat van 'n strata wat 350 meter dik is en wat belangrik is, is die dikte en die 
porositeit. Gemiddeld in die wêreld is strata 20-30 meter dik, so dit is tien keer so 
groot soos dit, so ons praat van aansienlike hoeveelhede,” het geoloog Yuval Bartov 
van Afek Oil and Gas aan Israeliese televisie gesê. 

Nodeloos om te sê, dit is goeie nuus vir Israel. 

Maar dit gaan ook hernieude motivering gee aan diegene wat die Golanhoogte van 
die Israeli's wil terugneem. Die volgende kom van 'n Joodse nuusbron... 

Sirië het die hele Golan geëis sedert dit die strategiese en waterryke gebied in die 
Sesdaagse Oorlog in 1967 verloor het. 

As olie ontgin kan word, sal dit 'n groot bonanza vir Israel wees en 'n enorme rede vir 
wie ook al in Sirië regeer, of vir Hezbollah wat met Assad se magte veg en in 
Libanon gesetel is, om 'n oorlog teen Israel te loods. 

En dit kom op 'n tyd dat spanning tussen die Israeli's en die Palestyne 'n 
koorshoogte bereik het. Israeliese veiligheidsmagte en Palestynse betogers bots 
gereeld in die hartjie van Jerusalem, en Palestyne is selfs vir die eerste keer in 
dekades tydelik uit Jerusalem se Ou Stad verban weens 'n reeks onlangse 
messteek- en skietvoorvalle. 

Dinge het so erg geraak dat Benjamin Netanyahu gevoel het dat hy sy komende 
besoek aan Duitsland moes kanselleer net om die krisis te hanteer. Die volgende 
kom van Reuters…  
Israel se premier het Woensdag 'n besoek aan Duitsland gekanselleer ná 'n vlaag 
aanvalle wat die messteek van 'n Israeliese soldaat ingesluit het deur 'n vermeende 
Palestynse militant wat volgens die polisie toe deur spesiale magte doodgeskiet is. 

'n Bestendige toename in straatgeweld, wat Israeliese en Palestynse leiers probeer 
kalmeer het, is aangevuur deur konfrontasies rondom Jerusalem se al Aqsa-
moskeekompleks, Islam se derde heiligste heiligdom wat Jode ook vereer as die 
oorblyfsel van hul twee antieke tempels. 
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In die derde mesaanval in Jerusalem in minder as 'n week, het 'n jong Palestynse 
vrou 'n Israeliet Woensdag naby dié betwiste terrein gesteek en toe deur die 
beseerde man geskiet. 

Die internasionale gemeenskap het desperaat geword om 'n oplossing vir hierdie 
nimmereindigende siklus van konflik en geweld te vind. Die oproep om 'n Palestynse 
staat te stig het oorverdowend geword, en die meeste wêreldleiers glo blykbaar dat 
twee state wat langs mekaar in vrede leef uiteindelik stabiliteit in die streek kan 
bring. 

Baie het verwag dat Frankryk verlede maand 'n resolusie van die VN-Veiligheidsraad 
sou instel wat formele erkenning aan 'n Palestynse staat sou gee, en daar is nog 'n 
kans dat dit in die komende weke vir 'n stemming voorgelê kan word. Frankryk het 
aangedui dat dit nie sonder Amerikaanse goedkeuring sal voortgaan nie, en dit 
beteken dus dat die lot van die verdeling van die land Israel in die hande van Barack 
Obama lê. 

So wat sal hy uiteindelik doen? 

 
Volgens Politico het die minderheidsleier van die senaat, Harry Reid, Obama twee 
keer gevra om in die openbaar aan te kondig dat hy enige so 'n resolusie sal veto, 
maar Obama het nooit gereageer nie ... die minderheidsleier van die senaat, Harry 
Reid, het by twee verskillende geleenthede vanjaar na die Withuis-stafhoof, Denis 
McDonough, gesoek. 'n openbare verbintenis van president Barack Obama dat hy 
enige VN-resolusie wat vra vir 'n onafhanklike Palestynse staat sal veto. 

Albei kere het Obama niks gedoen nie.  
En in die afgelope maande was daar ander tekens dat Obama sy opsies opweeg ... 
In Junie het Obama en die Amerikaanse ambassadeur by die Verenigde Nasies, 
Samantha Power, geweier om te verbind tot die blokkering van 'n Palestynse 
resolusie. 

Agter die skerms het Reid – wat Obama se onwrikbaarste bondgenoot op Capitol Hill 
is – McDonough eers kort ná Earnest se kommentaar genader en gevra dat die 
president sy posisie omkeer.  
McDonough het gesê die Withuis "sal daarna kyk," het 'n bron na aan die kwessie 
gesê, maar het niks gedoen nie. 

By die tweede geleentheid het Reid, 'n sterk ondersteuner van Israel tydens sy 
loopbaan in die Senaat, geglo dat so 'n verklaring deur Obama sou help om 
senuweeagtige Senaat-Demokrate te kalmeer terwyl hulle geweeg het of hulle die 
president moet steun op die Iran-kernkragooreenkoms. Reid was hoopvol dat hy die 
Iran-afkeuringsresolusie kon keer, maar hy wou seker wees dat hy die stemme sou 
hê in die gesig van hewige opposisie van pro-Israeliese groepe.  
Wanneer druk kom om te stoot, verwag ek ten volle dat Barack Obama uiteindelik sy 
volle openbare steun sal gee aan die VN-Veiligheidsraad-resolusie waaraan 
Frankryk gewerk het. 
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Ek glo dat ons 'n internasionaal-erkende Palestynse staat sal sien, maar ek glo ook 
dat dit net die verhoog sal maak vir oorlog op 'n skaal wat die Midde-Ooste nog nooit 
tevore ervaar het nie. 

 
 

Wapens brand vir 7 jaar 

 
Israel sal die wapens van Gog en Magog vir 7 jaar verbrand! En God het 'n 
begraafplaas vir die gesneuweldes van Gog toegeken! 

Hoe brand wapens vir 7 jaar? Is dit as gevolg van kwantiteit of kwaliteit?  
Gee dit ons 'n leidraad oor die tipe oorlog wat Esegiël beskryf? 

 
Toe ek die eerste keer Esegiël 39:8-9 lees, Eseg 39:9 En die wat in die stede van 
Israel woon, sal uittrek en die wapens aan die brand steek en verbrand, die skilde 
sowel as die skilde, die boë en die pyle. , en die handstokke en die spiese, en hulle 
moet dit sewe jaar lank met vuur verbrand: 10 sodat hulle geen hout uit die veld sal 
neem en niks uit die bosse afkap nie; want hulle sal die wapens met vuur verbrand; 
en hulle sal die wat hulle beroof het, beroof en die wat hulle beroof het, spreek die 
Here HERE.11 En dit sal gebeur in dié dag dat Ek aan Gog daar 'n plek sal gee van 
grafte in Israel, die dal van die passasiers aan die oostekant van die see; en dit sal 
die neuse van die passasiers toestop; en daar sal hulle Gog en sy hele menigte 
begrawe, en hulle sal dit Die dal van Hamongog noem. 

Ek het 'n moeilike tyd gehad om te dink dat Israel 7 jaar sou neem om "skilde, skilde, 
pyle en boog, en spies en spiese" te verbrand.  
Ek kon 'n paar weke of maande sien, as daar baie was, maar nie 7 jaar nie. En 
hoekom verbrand hulle? Hoekom hou hulle nie vir eie gebruik nie? 

Ek het toe probeer om die moderne eweknie van hierdie wapens en hul vlambare 
eienskappe voor te stel, maar ek het steeds te kort geskiet. In antieke tye was die 
wapens van metaal of hout gemaak. 

Dit het gelyk of die meeste van die moderne wapens van net metaal gemaak is, met 
slegs min of geen vlambare gedeelte nie :  
buckler – 'n klein skild wat op die liggaam gedra word. = koeëlvaste baadjie?Skilde = 
tenks, helm??  
Pyle en boog = gewere?Spies en spiese = missiele? 

Watter soort wapens sou die aanvallers in die Esegiël-oorlog gebruik? 

Ek het toe die geskiedenis van vlambare wapens bestudeer, en besef dat dit nie 7 
jaar sal neem om almal te verbrand nie, nie net omdat hulle so baie was nie, maar 
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ook omdat die inhoud en dampe giftig was, dat net 'n bietjie verbrand kon word by 
een keer, om die plaaslike inwoners teen skade te beskerm. 

Die basis vir die meeste vlambare wapens is petrol, wat ander bestanddele daarby 
kan inmeng. 

Petrol is 'n heksebrousel van organiese chemikalieë, waarvan baie giftig is, maar 
waarvan die groot gevaar is dat dit 'n uiters vlambare stof is.  
– napalmbommeNapalmNapalm is 'n mengsel van benseen (21%), petrol (33%) en 
polistireen (46%). Benseen is 'n normale komponent van petrol (ongeveer 
2%)....Verhitte polistireen versag teen ongeveer 185 F. By hoër temperature 
verander dit terug in stireen, die chemikalie waaruit dit gemaak is. Stireen is getoets 
as giftig vir rotte. In lug polistireen smelt en brand met 'n geel, sooierige vlam. 
Stireen self het 'n skerp, onaangename reuk wat maklik herkenbaar is. Wit fosfor is 
ook ingesluit. Dit is wat gebruik word om ROOK te produseer. Moderne napalm 
bestaan hoofsaaklik uit benseen en polistireen, en staan bekend as napalm-B. 

Die stof is geformuleer om teen 'n spesifieke tempo te brand en kleef aan 
oppervlaktes.  
Hierdie latere variant, napalm-B, ook genoem "super napalm", is 'n mengsel van lae-
oktaan petrol met benseen en polistireen. Dit is in die Viëtnam-oorlog gebruik. 

Anders as konvensionele napalm, wat net vir 15–30 sekondes brand, brand napalm 
B vir tot 10 minute met minder vuurballe, kleef beter aan oppervlaktes en bied 
verbeterde vernietigingseffekte.  
Dit is nie so maklik om aan te steek nie, wat die aantal ongelukke verminder wat 
veroorsaak word deur soldate wat rook. 

Wanneer dit brand, ontwikkel dit 'n kenmerkende reuk.  
Die vlambare stowwe kan ook tot 1 200 °C (2 200 °F) bereik. So 'n hoë hitte dui op 'n 
behoefte om ook net klein hoeveelhede op 'n slag te verbrand.Skilde en bucklers 
beskryf toerusting wat op die liggaam gedra word of saam met die liggaam gedra 
word.Boë, pyle, spiesgooie en spiese beskryf projektielwapens.Dit lyk nie of hierdie 
Esegiël oorlog sal kernkrag wees, maar met growwer wapens, soos vlamwerpers. 

Ons kyk na chemiese oorlogvoering, en dit het 'n lang geskiedenis. Dit is kru, maar 
effektief.  
Nog 'n nuttige (en gevaarlike) effek van napalm, wat hoofsaaklik die gebruik daarvan 
in bomme behels, is dat dit "die beskikbare lug vinnig deoksigeneer" sowel as die 
skep van groot hoeveelhede koolstofmonoksied wat verstikking veroorsaak. 

Brandwapens  
Die doel van branders is om maksimum brandskade op vlambare materiale en 
voorwerpe te veroorsaak en om te verlig. Aansteekmiddels word gebruik om 
voorrade, toerusting en strukture te verbrand.  
Aanvanklike optrede van die brandende ammunisie kan hierdie materiaal vernietig, 
of die verspreiding en voortsetting van brande wat deur die brandstigter begin is, kan 
dit vernietig.  
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Selfs ervare troepe kan verhoogde gevegsmoegheid ervaar wanneer hulle 
gekonfronteer word met 'n verrassende vyandelike wapen, taktiek of aanval. 
Voorbeelde sluit in napalmbomme 

Die gebruik van vlamwapens, soos Fougasse, die M202A1 Flash, wit fosfor, 
termobariese en ander brandende middels, teen militêre teikens is nie 'n skending 
van huidige internasionale reg nie.  
Vlamwapens word gekenmerk deur beide fisiese (vlam en oordruk) en sielkundige 
ongevalle-produserende vermoëns. 

Vlamwapens kan gebruik word teen versterkte posisies, binnegeboue, tonnels (om 
moltreine en riole in te sluit), en oop areas.  
Hulle kan ook gebruik word om toegangsweë vir persoonlike en ligte gepantserde 
voertuie te beheer. 

Brandbrande produseer intense, gelokaliseerde hitte wat ontwerp is om 
aangrensende brandbare teikenmateriaal aan die brand te steek.  
Die ware vuurwapen produseer geen vuurbal en relatief min vlam nie. Die basiese 
skademeganisme van vuurbomwapens kom van die vuurbal en brandende 
oorblywende brandstofbolletjies, impakmomentum van die brandstof en houer, en 
skade van brande wat deur die wapen begin is. 

Brandvuurwapens  
Die hoofbrandmiddels is termiet (TH), magnesium (MG), WP en brandbare 
koolwaterstowwe (insluitend olies en verdikte petrol). gepantserde vegvoertuie. 
Termiet brand teen ongeveer 2000°C en verstrooi gesmelte metaal, wat in die vel 
kan vassit en klein veelvuldige diep brandwonde veroorsaak.Magnesium (Mg) brand 
teen ongeveer 2000ºC met 'n verstrooiingseffek soortgelyk aan dié van termiet. Sy 
deeltjies veroorsaak diep brandwonde. By gewone temperature is wit fosfor (WP) 'n 
vaste stof wat veilig onder water hanteer kan word. 

Wanneer dit droog is, brand dit kwaai in die lug, wat 'n digte wit rook produseer.  
Fragmente van gesmelte deeltjies van die brandende stof kan in die vel van persone 
naby 'n barsende projektiel ingebed raak, wat brandwonde veroorsaak wat 
veelvuldig, diep en veranderlik in grootte is. Die fragmente bly brand tensy suurstof 
deur oorstroming of versmoor uitgesluit word.–Brandbaar koolwaterstowwe val in 
twee kategorieë :  
1. vlamwerpers, olie-brandbomme. Tydens 'n vlamwerper-aanval, aangesien vlam 
en brandende brandstof 'n ingeslote vesting vul, word die suurstofinhoud van die lug 
verminder en 'n warm giftige atmosfeer wat groot hoeveelhede koolstofmonoksied, 
onverbrande koolwaterstowwe en rook word geproduseer.2. brandbomme wat 
verdikte petrol bevat.  
'n Vuurbom is 'n groot tenk wat verdikte (gel) petrol bevat wat deur die lug laat val 
word.  
Wanneer dit die grond tref, word die brandstof deur fosforontstekers aan die brand 
gesteek en word 'n groot vuurbal van intense hitte geproduseer, wat ongeveer 4 tot 6 
sekondes duur. Ook is 'n wye grondgebied bedek met brandende verdikte petrol, wat 
kan aanhou brand vir so lank as 10 tot 12 minute.Die Marine Corps gebruik 
vlamwapenstelsels, sulke termobariese stelsels wat aan 'n nuwe klas brandstofryke 
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samestellings behoort wat energie oor 'n langer tydperk vrystel (meer as 
standaardplofstof).  
Wanneer dit in beperkte ruimtes ontplof word, veroorsaak 'n chemiese reaksie 'n 
kragtige evolusie van hitte, druk en vlam of spatsels van brandende deeltjies soos 
die plofkopwolk uitsit. 

Die resultaat is 'n deflagrasie, 'n vinnige [hoewel subsoniese] verbrandingsproses 
wat hitte en lig afgee [in teenstelling met 'n ontploffing, wat 'n supersoniese skokgolf 
veroorsaak]. –  
Interessante feit! Russiese kernwapens het 'n 7 jaar vervaldatum.  
Finale gedagtes  
blykbaar, kernwapens sal nie beskikbaar wees nie, of as ideaal beskou word vir die 
Esegiël-oorlog. 

Met al die kernopsporingstoestelle wil die vyande dalk nie aangekeer word terwyl 
hulle in plek sluip nie.  
Hulle is dus bereid om meer primitiewe, maar doeltreffende wapens te gebruik, veral 
as daar ' n groot aantal van hulle is.  
Dit kan ook beteken dat Israel teen daardie tyd kernwapenberging en -
vervaardigingsterreine van sy vyande vernietig het, en daardie soort wapens is nie 
meer beskikbaar om te gebruik nie. Huidige dreigemente teen Israel kan hom tot 
aksie dryf, om sy vyande uit te skakel, in 'n voorkomende aanval. 

Heel waarskynlik woedend, sal die vyande wraak neem met watter wapens hulle oor 
het.  
Dit maak natuurlik nie van Israel die aggressor nie, aangesien die vyande in elk 
geval beplan het om Israel aan te val, met meer dodelike kernwapens om mee te 
begin. 

As skelm nasies net die reeks gevegte wat tot Armageddon gelei het, sou verstaan, 
en besef dat hulle die bron van die aakligste oorloë sal wees wat ooit voorspel is. 
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Jared Kushner en die Christian Sionist beweging of America werk aan die Gog 
en Magog-oorlog. 

Die Kushner's het die navorsing befonds om die datum vir die Gog en Magog-oorlog 
te bepaal. 

Die Machzor in wie se bladsye ons lees oor die laaste hoofstukke van GogUMagog 
aan die einde van die nege maande van die 70 nasies, ten minste, wat probeer om 
teen Yerushalayim (Jerusalem) bymekaar te kom!  
Daardie Dag van Bose is glad nie regtig boos nie, maar dit is 'n dag van hoogste 
oordeel oor die goddelose nasies van die wêreld, die Groot en Ontsagwekkende 
Dag van HaShem, die Hoshana Rabbah aan die einde van die 9 maande. 

So wat is dit wat ek gesien het? Ek het My ArtScroll Nusach Ashkenaz (Litwak) 
SUKKOT MACHZOR uitgehaal! En daar was dit. Die hele Kushner-stam was die 
enigste borge van hierdie machzor, die machzor op wie se bladsye ons lees oor die 
laaste hoofstukke van GogUMagog aan die einde van die nege maande van die 70 
nasies, ten minste, wat probeer het om teen Yerushalayim bymekaar te kom! Hulle 
het die Sukkot Machzor genoem: Machzor Beit Yosef in die verdienste van hul vader 
en oupa Yoseph Kushner zt”l. Dink aan die Torah waarvoor hulle verantwoordelik is 
om in hierdie Machzor te versprei wat op sy eie bladsye vervat is. 

Wat sê hierdie artikel? 

Die Kushner Familie het hierdie MACHZOR tot die Torah befonds om die moontlike 
datum van die Gog en Magog Oorlog teen Israel te vind, en selfs hul persoonlike 
stempel daarop te plaas! Noem dit Machzor Beit Yosef!  
Wat is hul plan en verskuilde agenda hieragter? 

Die Kushner Familie glo dat hulle 'n groot rol sal speel om die Gog en Magog oorlog 
'n Moontlikheid te maak en dan nadat hulle Jerad Kushner as die Joodse Messias 
benoem het om Vrede tussen Israel en die Wêreld te reël, en dan die Bou van Die 
3de Joodse Tempel te reël. Ek dink dit is moontlik en die Bybelprofesie-
tydsberekening kan perfek wees vir hierdie gebeurtenisse om plaas te vind! 

Jerad Kushner is in 'n perfekte posisie om 'n Oorlog teen Israel van Wêreldmagte te 
reël, veral met die lande rondom Israel, met Donald Trump as sy marionet wat 
immigrasie na die VSA uit 7 Moslemlande rondom Israel kanselleer! Jerusalem tot 
die hoofstad van Israel verklaar en die Amerikaanse ambassade in Mei 2018 na 
Jerusalem verskuif.  

Stoot die Arabiese nasies teen Israel in oorlog. Dan daarna om in te tree as 
Vredesonderhandelaar en die Joodse Messias te word! 

Die Gog en Magog oorlog kan enige oomblik van nou af verwag word en Dae/weke 
later kan die Joodse Messias aan die Wêreld geopenbaar word met 'n ondertekening 
van 'n 7 Jaar Vredesooreenkoms! 
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Die Gog en Magog Oorlog! 

Ek wil hierdie volgende gebeurtenis in Bybelprofesie verduidelik met my Ope brief I 

Gepubliseer aan die Russiese en Iran-presidente! 

Ope Brief aan die presidente van Rusland en Iran 

Ope Brief aan die President van Rusland, die leiers van die volgende lande en alle 
alias van die Russiese, Iranse weermag.  
Turkye, Sirië, Irak, China en die balans van die nasies wat met Rusland en Iran sal 
veg in hierdie beplande oorlog teen die land van Israel. 

Boodskap van: EK IS. 

Volgens The Book of Esegiël in My Holy Bible, moet 'n profeet teen U profeteer. 

Hierdie profesie is teen Jou Gog en Magog (Die Russiese/Iran-geleide leër) wat 
beplan om in die nabye toekoms teen My Nation Israel te staan. 

EK IS, die Almagtige God wat jou en jou alias inlig, wanneer jy My nasie die land 
Israel gaan aanval ,  
sal EK IS teen jou kom in die Land van Sirië en elke land waaruit jy sal veg en 5 uit 
elke 6 sal doodmaak. van jou troepe in jou leër en Ek sal net 'n 6de van jou troepe 
spaar wat teen My nasie kom. 

EK IS , weet hoeveel voetsoldate jy sal kry om teen My Land Israel te vergader, wat 
200 miljoen troepe is.  
Julle, die Russies gelei weermag, dink dit was julle plan om Israel op hierdie tydstip 
aan te val, maar EK IS het julle beheer om teen Israel te kom in hierdie Laaste Dae 
om My Mag en Majesteit te wys. 

EK IS sal hierdie stryd voer namens my nasie Israel. EN die wêreld sal sien dat EK 
IS , die Almagtige God is die God van Israel! 

Hierdie Oorlog sal haastig wees en EK IS sal elke Projektiel wegslaan wat jy vrylaat 
teen My Volk Israel. Jy sal jou wapens laat val en probeer hardloop! Maar EK IS sal 
Hael, Swael, Vuur op jou en jou leërs laat reën. 

Weet dit, wat dit 'n Kernoorlog sal wees wat JY sal veroorsaak.  
Al jou dooies sal aan die voëls van die lug en die diere van die aarde gevoer word. 

EK IS 'n Stuk grond in Palestina, oos van die Dooie See, toegeken om jou gevalle 
troepe te begrawe en dit sal die Vallei van HamonGog genoem word, wat die 
Menigte van Gog beteken. 
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My nasie Israel sal jou dooies begrawe en dit sal hulle 7 maande neem om almal wat 
in jou leër gesterf het te begrawe. Hulle sal mense moet werk om jou leërs te help 
begrawe. En dan sal my nasie Israel jou wapens verbrand vir hitte en brandstof vir 
die volgende 7 Jaar. 

Jy en die lande wat jou bystaan in hierdie oorlog teen Israel sal groot verliese van 
mans, vrouens en wapens ly. 

Hierdie profesie teen Iran (Magog) voorheen Persië, jou land sal verbrand en groot 
lewensverlies en meer sal jou beloning wees. 

EK IS weet jy sal nie bekeer nie en sal voortgaan om teen die Heilige Verbond te 
kom. 

EK IS die God en beskermer van Israel. 

En EK IS die Een wat teen jou sal veg tydens hierdie oorlog, EK het selfs vir my 
dienaar Job die Haelkamers gewys wat EK voorberei het vir hierdie oorlog teen jou 
in Job 38v22-23 vir hierdie dag en weer het EK dit aan my profeet bevestig Esegiël 
het hy opgeteken in Esegiël 38v22. 

Let daarop dat ek hierdie wapens voorheen gebruik het in Geskiedenis teen die 
Egiptenare in Eksodus Hoofstuk 9 in My Heilige Bybel. 

Jy word weer in kennis gestel van hierdie Profesie vanuit die Koninkryk van God, die 
Almagtige, maar EK IS weet, jy sal nie bekeer en terugtrek nie want EK IS het My 
Hake in jou kake geplaas en jy sal teen die Berge van Israel gesleep word vir hierdie 
Geveg .  
Hierdie Profesie is aan My Profeet Esegiël gegee en opgeteken in Esegiël Hoofstuk 
38 en 39 van my Heilige Bybel en vandag weer teen jou geprofeteer. 

Uit: EK IS  
die God Almagtig, die Skepper van die Hemele en Aarde en die Koninkryk van die 
Hemel. 

Hierdie profesie is weer teen jou ingedien in 2016 
 

Esegiël 38:1 – 23 (a)  
En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê: Mensekind, rig jou aangesig 
teen Gog, die land Magog, die hoofvors van Meseg en Tubal, en profeteer teen hom, 
en sê: So spreek die Here HERE; Kyk, Ek het dit teen jou, o Gog, die hoofvors van 
Meseg en Tubal; en Ek sal jou terugdraai en hake in jou kake steek, en Ek sal jou 
uitlei en jou hele leër, perde en ruiters, almal hulle was bekleed met allerhande 
wapenrusting, selfs 'n groot menigte met skilde en skilde, almal wat swaarde hanteer 
het: Persië, Ethiopië en Libië saam met hulle; hulle almal met skild en helm: Gomer 
en al sy bande; die huis van Togarma van die noordekant, en al sy leërs, en baie 



75 
 

mense saam met jou.  
Wees voorbereid en berei vir jouself voor, jy en jou hele menigte wat by jou vergader 
is, en wees vir hulle 'n wag.  
Na baie dae sal jy besoek word; aan die einde van die jare sal jy inkom in die land 
wat van die swaard teruggebring is en uit baie volke versamel is, teen die berge van 
Israel wat altyd woes was; maar dit is gebring uit die nasies uit, en hulle sal almal 
veilig woon. 

 
Jy sal optrek en kom soos 'n storm, jy sal wees soos 'n wolk om die land te oordek, 
jy en al jou bendes en baie volke saam met jou.So spreek die Here HERE: Dit sal 
ook gebeur dat op dieselfde tyd dinge in jou gedagtes sal opkom, en jy sal 'n slegte 
gedagte bedink ;  
Ek sal gaan na die wat gerus is, wat veilig woon, almal wat sonder mure woon en 
geen grendels of poorte het nie, 

 
Om buit te neem en 'n buit te buit; om u hand te wend teen die verlate plekke wat 
nou bewoon is, en teen die volke wat versamel is uit die nasies, wat vee en goed 
verkry het, wat in die middel van die land woon. 

 
Skeba en Dedan en die handelaars van Tarsis en al sy jong leeus sal vir jou sê: Kom 
jy om 'n buit te buit? het jy jou menigte bymekaargemaak om 'n buit te roof? om 
silwer en goud weg te neem, om vee en goed weg te neem, om 'n groot buit te 
neem? 

 
Daarom, mensekind, profeteer en sê vir Gog: So spreek die Here HERE; In daardie 
dag as my volk Israel veilig woon, sal jy dit nie weet nie?  
En jy sal uit jou plek uit die noordelike dele kom, jy en baie volke saam met jou, 
almal wat op perde ry, 'n groot menigte en 'n magtige leër ;  
en jy sal teen my volk Israel optrek soos 'n wolk om die land te bedek; dit sal wees 
aan die einde van die dae, en Ek sal jou teen my land bring, dat die nasies My kan 
ken, as Ek voor hulle oë in jou geheilig sal word, o Gog. So spreek die Here HERE: 
Is jy hy van wie Ek in die ou tyd gespreek het deur my knegte, die profete van Israel, 
wat in daardie dae baie jare geprofeteer het dat Ek jou teen hulle sou bring? 

 
En in dieselfde tyd as Gog teen die land van Israel kom, spreek die Here HERE, sal 
my grimmigheid in my aangesig opkom.  
Want in my ywer en in die vuur van my toorn het Ek gespreek: Waarlik , in dié dag 
sal daar 'n groot skudding wees in die land van Israel; 
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Sodat die visse van die see en die voëls van die hemel en die diere van die veld en 
al die kruipende diere wat op die aarde kruip en al die mense wat op die aarde is, 
voor my aangesig sal bewe , en die berge sal afgebreek word, en die steiltes sal val, 
en elke muur sal op die grond val.  
En Ek sal 'n swaard teen hom roep op al my berge, spreek die Here HERE: elkeen 
se swaard sal teen sy broer wees. En Ek sal teen hom die stryd voer met pes en 
bloed; en Ek sal op hom en op sy bendes en op die baie mense wat by hom is, reën 
laat reën en groot haelstene, vuur en swawel. 

 
So sal Ek My groot maak en My heilig; en Ek sal bekend word in die oë van baie 
nasies, en hulle sal weet dat Ek die HERE is. 

Eze 39:1-29  
Daarom, mensekind, profeteer teen Gog en sê: So spreek die Here HERE; Kyk, Ek 
het dit teen jou, o Gog, hoofvors van Meseg en Tubal; en Ek sal jou terugdraai en 
net die sesde deel van jou laat oorbly en jou uit die noordelike dele laat optrek en jou 
bring op die berge van Israel: En Ek sal jou boog uit jou linkerhand slaan en jou pyle 
uit jou regterhand laat val. 

 
Op die berge van Israel sal jy val, jy en al jou bendes en die volk wat by jou is; Ek sal 
jou gee aan die roofvoëls van allerhande soorte en aan die wilde diere van die veld 
om geëet te word. 

 
Jy sal op die oop veld val, want Ek het dit gespreek, spreek die Here HERE.En Ek 
sal 'n vuur slinger in Magog en onder die wat sorgeloos in die kuslande woon, en 
hulle sal weet dat Ek die HERE is. Ek maak my heilige Naam bekend in die midde 
van my volk Israel; en Ek sal nie meer toelaat dat hulle my heilige Naam ontheilig 
nie; en die nasies sal weet dat Ek die HERE is, die Heilige in Israel. 

 
Kyk, dit kom en dit is gebeur, spreek die Here HERE; dit is die dag waarvan Ek 
gespreek het. En die wat in die stede van Israel woon, sal uittrek en aan die brand 
steek en die wapens verbrand, sowel die skilde as die skilde, die boë en die pyle en 
die handstokke en die spiese, en hulle sal dit sewe jaar lank met vuur verbrand: 
sodat hulle geen hout uit die veld sal neem en niks uit die bosse sal afkap nie; want 
hulle sal die wapens met vuur verbrand; en hulle sal die wat hulle beroof het, beroof 
en die wat hulle beroof het, spreek die Here HERE. En dit sal gebeur in dié dag dat 
Ek aan Gog daar 'n plek sal gee grafte in Israel, die dal van die passasiers aan die 
oostekant van die see; en dit sal die neuse van die passasiers toestop; en daar sal 
hulle Gog en sy hele menigte begrawe, en hulle sal dit Die dal van Hamongog noem. 

 
En die huis van Israel moet hulle sewe maande lank begrawe, dat hulle die land kan 
reinig.  
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Ja, al die mense van die land moet hulle begrawe; en dit sal vir hulle 'n naam wees 
die dag dat Ek verheerlik sal word, spreek die Here HERE. 

 
En hulle sal manne van voortdurende diens afskei wat deur die land trek om saam 
met die passasiers te begrawe die wat op die aarde oorgebly het, om dit te reinig; 
aan die einde van sewe maande moet hulle deursoek. 

 
En die passasiers wat deur die land trek, as iemand 'n mens se been sien, moet hy 
'n teken daarby oprig totdat die begraafplaas dit in die dal van Hamongog begrawe 
het. En die naam van die stad moet ook Hamona wees. So sal hulle die land reinig .  
En, mensekind, so sê die Here HERE: Spreek met al die geveerde voëls en met al 
die diere van die veld: Kom bymekaar en kom; versamel julle van alle kante by my 
offer wat Ek vir julle bring, 'n groot offer op die berge van Israel, dat julle vleis kan eet 
en bloed kan drink. 

 
Julle sal die vleis van die magtiges eet en die bloed drink van die vorste van die 
aarde, van ramme, lammers en bokke, bulle, almal vetgemaakte diere van Basan. 
En julle sal vet eet totdat julle versadig is , en drink bloed totdat julle dronk is, van my 
offer wat Ek vir julle geoffer het. 

 
So sal julle aan my tafel versadig word met perde en strydwaens, met helde en met 
alle krygsmanne, spreek die Here HERE. 

 
En Ek sal my heerlikheid onder die nasies gee, en al die nasies sal my oordeel sien 
wat Ek voltrek het en my hand wat Ek op hulle gelê het. So sal die huis van Israel 
weet dat Ek die HERE hulle God is van daardie dag af en vorentoe. 

 
En die heidene sal weet dat die huis van Israel weens hulle ongeregtigheid in 
ballingskap gegaan het, omdat hulle teen My ontrou gehandel het, daarom het Ek 
my aangesig vir hulle verberg en hulle in die hand van hul vyande oorgegee; so het 
hulle almal deur die swaard geval.  
Volgens hulle onreinheid en volgens hulle oortredinge het Ek hulle aangedoen en my 
aangesig vir hulle verberg. 

 
Daarom, so sê die Here HERE; Nou sal Ek die lot van Jakob terugbring en My oor 
die hele huis van Israel ontferm en jaloers wees op my heilige Naam ;  
Daarna het hulle hul skande gedra en al hul oortredinge waarmee hulle teen My 
oortree het, toe hulle veilig in hul land gewoon het, en niemand het hulle verskrik nie. 
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As Ek hulle uit die volke teruggebring en hulle uit die lande van hulle vyande 
versamel en in hulle geheilig word voor die oë van baie nasies; 

 
Dan sal hulle weet dat Ek die HERE hulle God is wat hulle in ballingskap onder die 
nasies laat wegvoer het; maar Ek het hulle in hul land versamel en niemand van 
hulle meer daar gelaat nie. En Ek sal my aangesig nie verberg nie. meer van hulle, 
want Ek het my Gees oor die huis van Israel uitgestort, spreek die Here HERE. 

ESEGIËL 38:22 (NLV )  
En Ek sal teen hom die stryd voer met pes en bloed; en Ek sal op hom en op sy 
bendes en op die baie mense wat by hom is, reën laat reën en groot haelstene, vuur 
en swawel. 

Job 38:22-23 (AFR1953 )  
Het jy die skatte van die hael gesien?  
wat ek bewaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van oorlog en oorlog. 

Eksodus 9:23-26 (AFR1953 )  
Toe Moses sy staf na die hemel uitgesteek het, het die HERE donderweer en hael 
gestuur, en die vuur het op die aarde geloop; en die HERE het hael oor Egipteland 
laat reën. 

En daar was hael, en vuur het met die hael gemeng, baie swaar, soos daar in die 
hele Egipteland nie meer so was vandat dit 'n nasie geword het nie. 

En die hael het in die hele Egipteland getref alles wat in die veld was, mense sowel 
as diere; en die hael het al die plante van die veld getref en al die bome van die veld  
verbreek . Net in die land Gosen, waar die kinders van Israel was, was daar geen 
hael nie. 

Die Gog en Magog Oorlog EN die Slag van Armageddon is nie dieselfde Oorlog nie! 

Een Bybelvers bevestig dit. 

Eze 39:9 En die bewoners van die stede van Israel sal uittrek en aan die brand steek 
en die wapens verbrand, die skilde en die skilde, die boë en die pyle en die 
handstokke en die spiese, en hulle sal hulle sewe jaar lank met vuur verbrand.  
Eseg 39:10 sodat hulle geen hout uit die veld sal neem en niks uit die bosse sal 
afkap nie; want hulle sal die wapens met vuur verbrand; en hulle sal die wat hulle 
beroof, beroof en die wat hulle beroof het, spreek die Here HERE. 

Israel sal die wapens van hierdie oorlog verbrand nadat God die Gog en Magog leër 
vir 7 jaar verslaan het.  
Let daarop dat die Vredesooreenkoms wat deur die Antichris (die Joodse Messias) 
gereël is, ook 7 Jaar sal wees. 
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En die Slag van Armageddon is na die 7 jaar Vredesooreenkoms. Die Gog (Rusland) 
en Magog (Iran) oorlog teen Israel. Is die BRICS Alliansie teen God! 

Die Bybel sê dat 5 uit elke 6 troepe van hierdie BRICS Alliansie wat teen Israel / God 
veg, sal sterf. 
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Die Gog en Magog Slag 

Die Bybel beskryf 'n kernaanval binnekort in die Midde-Ooste. 

Gog en Magog skiet 'n kernwapen af in Israel se rigting in die nag van die dag. God 
klap hierdie Missiele terug in Sirië en Libanon, en wis Sirië en Libanon en sover as 
Irak en Iran en Rusland met 'n enkele hou uit. Alles weg wanneer die son opkom, die 
volgende oggend. Dit neem 7 maande om die dooies te begrawe op 'n stuk grond 
wat God 3500 jaar gelede uitgewys het. Israel sal die Wapens wat uit die Land van 
Sirië en Libanon versamel is vir 7 jaar verbrand. En U sal dit met u eie oë aanskou! 

Sagaria 14:12  
En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die volke sal tref wat teen 
Jerusalem oorlog voer: hulle vlees sal verrot terwyl hulle nog op hulle voete staan, 
hulle oë sal verrot in hulle voetstukke en hulle tonge sal in hul mond verrot. 

ESEGIËL 38:1-23  
Die woord van die Here het tot my gekom: Mensekind, rig jou aangesig na Gog, van 
die land Magog, die hoofvors van Meseg en Tubal, en profeteer teen hom en sê: So 
sê die Here God: Kyk, Ek het dit teen jou, o Gog, hoofvors van Meseg en Tubal. En 
Ek sal jou omdraai en hake in jou kakebeen steek, en Ek sal jou uitlei, en jou hele 
leër, perde en ruiters, almal geklee in volle wapenrusting, 'n groot leër, almal met 
skild en skild, swaaiend swaarde. Persië, Kus en Put is by hulle, almal met skild en 
helm; … 

Matteus 24:6-7  
En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Sorg dat julle nie verskrik is nie, 
want dit moet gebeur, maar die einde is nog nie. Want nasie sal teen nasie opstaan 
en koninkryk teen koninkryk, en daar sal hongersnood en aardbewings wees op 
verskillende plekke. 

ESEGIËL 38:1-39:29  
Die woord van die Here het tot my gekom: Mensekind, rig jou aangesig na Gog, van 
die land Magog, die hoofvors van Meseg en Tubal, en profeteer teen hom en sê: So 
sê die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, o Gog, hoofvors van Meseg en Tubal. 
En Ek sal jou omdraai en hake in jou kakebeen steek, en Ek sal jou uitlei, en jou hele 
leër, perde en ruiters, almal geklee in volle wapenrusting, 'n groot leër, almal met 
skild en skild, swaaiend swaarde. Persië, Kus en Put is by hulle, almal met skild en 
helm; … 

ESEGIËL 39:1-29  
“En jy, mensekind, profeteer teen Gog en sê, so sê die Here HERE: Kyk, Ek het dit 
teen jou, o Gog, hoofvors van Meseg en Tubal. En Ek sal jou omkeer en jou 
vorentoe dryf en jou laat optrek van die uithoeke van die noorde af en jou lei teen die 
berge van Israel. Dan sal Ek jou boog uit jou linkerhand slaan en jou pyle uit jou 
regterhand laat val. Op die berge van Israel sal jy val , jy en al jou menigtes en die 
volke wat by jou is. Ek sal jou gee aan allerhande roofvoëls en aan die wilde diere 
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van die veld om opgeëet te word. Jy sal in die oop veld val, want Ek het gespreek, 
spreek die Here God. …  
Jesaja 17:1-14 ESVAn orakel oor Damaskus. Kyk, Damaskus sal ophou om 'n stad 
te wees en sal 'n puinhoop word. Die stede van Aroër is verlate; hulle sal wees vir 
kleinvee wat gaan lê, en niemand sal hulle bang maak nie. Die vesting sal uit Efraim 
verdwyn en die koninkryk uit Damaskus; en die oorblyfsel van Aram sal wees soos 
die heerlikheid van die kinders van Israel, spreek die HERE van die leërskare. En in 
dié dag sal die heerlikheid van Jakob verneder word, en die vet van sy vlees maer 
word. En dit sal wees soos wanneer die maaier staande graan insamel en sy arm die 
are afoes, en soos wanneer 'n mens die are optel in die Refaïmvallei. … 

Jesaja 17:14  
In die aand, kyk, daar is verskrikking! Voor die oggend is hulle nie meer nie! Dit is die 
deel van die wat ons plunder, en die lot van die wat ons plunder. 

Joël 2:3  
Vuur verteer voor hulle, en agter hulle brand 'n vlam. Die land is soos die tuin van 
Eden voor hulle, maar agter hulle 'n woeste woestyn, en niks ontkom hulle nie. 

Jesaja 17:1  
'n Orakel oor Damaskus. Kyk, Damaskus sal ophou om 'n stad te wees en sal 'n 
puinhoop word. 

ESEGIËL 39:12 Sewe maande lank  
sal die huis van Israel hulle begrawe om die land te reinig. 

ESEGIËL 39:9  
“Dan sal die wat in die stede van Israel woon, uitgaan en vuur maak van die wapens 
en dit verbrand, skilde en skilde, pyle en boog, stokke en spiese; en hulle sal sewe 
jaar lank daarvan vuur maak, 

ESEGIËL 39:6  
Ek sal vuur stuur teen Magog en op die wat veilig in die kuslande woon, en hulle sal 
weet dat Ek die Here is. 

ESEGIËL 39:3  
Dan sal Ek jou boog uit jou linkerhand slaan en jou pyle uit jou regterhand laat val. 

Jeremia 49:23-27  
Aangaande: Damaskus: “Hamat en Arpad is beskaamd, want hulle het slegte nuus 
gehoor; hulle smelt van vrees, hulle is onrustig soos die see wat nie kan stil word 
nie. Damaskus het swak geword, sy het omgedraai om te vlug, en paniek het haar 
aangegryp; benoudheid en smarte het haar aangegryp soos van 'n baarende vrou. 
Hoe is die beroemde stad nie verlaat nie, die stad van my vreugde? Daarom sal haar 
jongmanne op sy pleine val, en al haar soldate sal in dié dag verdelg word, spreek 
die HERE van die leërskare. En Ek sal 'n vuur aansteek in die muur van Damaskus, 
en dit sal die vestings van Ben-Hadad verteer.” 
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Amos 6:10  
En as iemand se bloedverwant, die een wat hom vir begrafnis salf, hom opneem om 
die gebeente uit die huis uit te bring, en hy moet vir hom wat in die binneste van die 
huis is, sê: Is daar nog iemand by jou?” hy sal sê: “Nee”; en hy sal sê: Stilte! Ons 
moenie die naam van die Here noem nie.” 

Jesaja 17:1-3  
'n Orakel oor Damaskus. Kyk, Damaskus sal ophou om 'n stad te wees en sal 'n 
puinhoop word. Die stede van Aroër is verlate; hulle sal wees vir kleinvee wat gaan 
lê, en niemand sal hulle bang maak nie. Die vesting sal uit Efraim verdwyn en die 
koninkryk uit Damaskus; en die oorblyfsel van Aram sal wees soos die heerlikheid 
van die kinders van Israel, spreek die HERE van die leërskare. 

ESEGIËL 38:4  
En Ek sal jou omdraai en hake in jou kakebeen steek, en Ek sal jou uitlei en jou hele 
leër, perde en ruiters, almal geklee in volle wapenrusting, 'n groot leër, almal met 
beegelaar en skild, wat swaarde swaai. 
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2. Die Joodse Messias Aankoms 

Dan 9:25 Weet dan en verstaan dat van die uitgaan van die gebod om Jerusalem te 
herstel en te bou tot by die Messias, die Vors , sewe weke en twee en sestig weke sal 
duur: die straat sal weer gebou word en die muur, selfs in moeilike tye. 
Dan 9:26 En ná twee en sestig weke sal die Messias uitgeroei word, maar nie vir 
homself nie; en die volk van die vors wat kom, sal die stad en die heiligdom verwoes; 
en die einde daarvan sal wees met 'n vloed, en tot die einde van die oorlog is 
verwoestings vasgestel. 
Dan 9:27 En hy sal vir een week lank die verbond met baie bevestig; en in die middel 
van die week sal hy die slagoffer en die spysoffer laat ophou, en vir die uitsprei van 
gruwels sal hy dit 'n wildernis maak tot die voleinding toe. , en wat vasgestel is, sal op 
die eensames uitgestort word. 

 

Moenie geflous word nie – Jesus is nie die Joodse Messias 
nie 

'n Groot Meerderheid Christene, veral die Christene wat glo in die Voor Verdrukking 
Wegraping sal geflous word. Die dag wat Israel die koms van die Joodse Messias 
aankondig. 

Dit sal nie die 2de Koms van Jesus Christus wees nie. Maar die Woord van God leer 
ons dat dit die Antichris sal wees, want die Jode sal geflous word, en jammer om te 
sê 'n groot meerderheid Christene ook. 

Kom ons leer meer! Uit 'n Joodse oogpunt Punt  
Mashiach: Die Messias 

• Die idee van mashiach (messias) is 'n antieke een in Judaïsme  
• die Joodse idee van mashiach is 'n groot menslike leier soos koning Dawid, nie 'n 
verlosser nie  
• Daar word baie bespiegel oor wanneer die mashiach sal kom• Die Bybel 
identifiseer verskeie take wat die mashiach sal bereik• Jode glo nie in Jesus nie, 
want hy het nie hierdie take bereik nie 

Die Messiaanse idee in Judaïsme 

Geloof in die uiteindelike koms van die mashiach is 'n basiese en fundamentele deel 
van tradisionele Judaïsme. Dit is deel van Rambam se 13 beginsels van geloof, die 
minimum vereistes van Joodse geloof. In die Shemoneh Esrei-gebed, wat drie keer 
per dag voorgelees word, bid ons vir al die elemente van die koms van die 
mashiach: insameling van die ballinge; herstel van die godsdienstige howe; 'n einde 
van goddeloosheid, sonde en dwaalleer; beloning aan die regverdiges; herbouing 
van Jerusalem; herstel van die geslag van koning Dawid; en herstel van 
tempeldiens. 
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Moderne geleerdes stel voor dat die messiaanse konsep later in die geskiedenis van 
Judaïsme, gedurende die tyd van die profete, bekendgestel is. Hulle merk op dat die 
messiaanse konsep nêrens in die Torah (die eerste vyf boeke van die Bybel) 
eksplisiet genoem word nie. 

Tradisionele Judaïsme hou egter vol dat die messiaanse idee nog altyd deel van 
Judaïsme was. Die mashiach word nie eksplisiet in die Torah genoem nie, want die 
Torah is geskryf in terme wat alle mense kon verstaan, en die abstrakte konsep van 
'n verre, geestelike, toekomstige beloning was buite die begrip van sommige mense. 
Die Torah bevat egter verskeie verwysings na “die Einde van Dae” (acharit ha-
yamim), wat die tyd van die mashiach is; dus was die konsep van mashiach in die 
oudste tye bekend. 

Die term "mashiach" beteken letterlik "die gesalfde" en verwys na die ou praktyk om 
konings met olie te salf toe hulle die troon opgeneem het. Die mashiach is die een 
wat aan die einde van die dae as koning gesalf sal word.  
Die woord "mashiach" beteken nie " verlosser" nie. Die idee van 'n onskuldige, 
goddelike of semi-goddelike wese wat homself sal opoffer om ons van die gevolge 
van ons eie sondes te red, is 'n suiwer Christelike konsep wat geen basis in Joodse 
denke het nie. Ongelukkig het hierdie Christelike konsep so diep in die Engelse 
woord “messias” ingeburger dat hierdie Engelse woord nie meer gebruik kan word 
om na die Joodse konsep te verwys nie. Die woord "mashiach" sal regdeur hierdie 
bladsy gebruik word. 

Sommige heidene het vir my gesê dat die term "mashiach" verband hou met die 
Hebreeuse term "moshiah" (verlosser) omdat hulle soortgelyk klink, maar die 
ooreenkoms is nie so sterk soos dit lyk vir iemand wat nie met Hebreeus vertroud is 
nie. Die Hebreeuse woord "mashiach" kom van die wortel Mem-Shin-Chet, wat 
beteken om te verf, te smeer of te salf. Die woord "moshiah" kom van die wortel 
Yod-Shin-Ayin, wat beteken om te help of te red. Die enigste letter wat hierdie 
wortels in gemeen het, is Shin, die mees algemene letter in die Hebreeuse taal. Die 
"m"-klank aan die begin van die woord moshiah (verlosser) is 'n algemene 
voorvoegsel wat gebruik word om 'n werkwoord in 'n selfstandige naamwoord te 
verander. Byvoorbeeld, die werkwoord tzavah (om te beveel) word mitsvah (gebod). 
Om te sê dat "mashiach" verwant is aan "moshiah" is 'n bietjie soos om te sê dat die 
ring verwant is aan navigeer, want hulle eindig albei op "ing." 

Die Mashiach 

 
Die mashiach sal 'n groot politieke leier wees wat van koning Dawid afstam (Jeremia 
23:5) = Sal Joods wees. Daar word dikwels na die mashiach verwys as "mashiach 
ben David" (mashiach, seun van Dawid). Hy sal goed vertroud wees met die Joodse 
wet, en die gebooie daarvan onderhou (Jesaja 11:2-5). Hy sal 'n charismatiese leier 
wees wat ander inspireer om sy voorbeeld te volg. Hy sal 'n groot militêre leier wees 
wat gevegte vir Israel sal wen. Hy sal 'n groot regter wees, wat regverdige besluite 
neem (Jeremia 33:15). Maar bowenal sal hy 'n mens wees, nie 'n god, halfgod of 
ander bonatuurlike wese nie. 
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Daar is gesê dat in elke generasie 'n persoon gebore word met die potensiaal om die 
mashiach te wees. As die tyd reg is vir die Messiaanse ouderdom binne daardie 
persoon se leeftyd, dan sal daardie persoon die mashiach wees. Maar as daardie 
persoon sterf voordat hy die sending van die mashiach voltooi het, dan is daardie 
persoon nie die mashiach nie. 

Wanneer sal die Mashiach kom? 

Daar is 'n wye verskeidenheid menings oor die onderwerp van wanneer die 
mashiach sal kom. Sommige van Judaïsme se grootste geeste het diegene vervloek 
wat probeer om die tyd van die mashiach se koms te voorspel, want foute in sulke 
voorspellings kan veroorsaak dat mense geloof in die messiaanse idee of in 
Judaïsme self verloor. Dit het eintlik in die 17de eeu gebeur, toe Shabbatai Tzvi 
beweer het dat hy die mashiach was. Toe Tzvi onder dreigemente van die dood tot 
Islam bekeer het, het baie Jode saam met hom tot bekering gekom. Nietemin, 
hierdie verbod het niemand gekeer om te spekuleer oor die tyd wanneer die 
mashiach sal kom nie. 

Alhoewel sommige geleerdes geglo het dat Gd 'n spesifieke datum vir die koms van 
die mashiach opsy gesit het, dui die meeste gesag daarop dat die gedrag van die 
mensdom die tyd van die mashiach se koms sal bepaal. Oor die algemeen word 
geglo dat die mashiach sal kom in 'n tyd wanneer hy die nodigste is (omdat die 
wêreld so sondig is), of in 'n tyd wanneer hy die meeste verdien is (omdat die wêreld 
so goed is). Elkeen van die volgende is byvoorbeeld voorgestel as die tyd wanneer 
die mashiach sal kom: 

• As Israel 'n enkele dag bekeer het ;  
• as Israel 'n enkele Shabbat behoorlik onderhou het;• as Israel twee Shabbatte in 'n 
ry behoorlik onderhou het;• in 'n generasie wat totaal onskuldig of totaal skuldig is;• 
in 'n generasie wat hoop verloor;• in 'n generasie waar kinders totaal oneerbiedig is 
teenoor hul ouers en ouderlinge; 

Wat sal die Mashiach doen? 

Voor die tyd van die mashiach, sal daar oorlog en lyding wees (Esegiël 38:16) Die 
Gog en Magog Oorlog. Waar Rusland en Iran met hul alliansie Israel sal aanval. Dit 
is nie te vergelyk met die Slag van Armageddon nie. Dit sal voor die 7 jaar 
vredesooreenkoms. Een enkele vers bevestig dit, 

Eze 39:9 En die bewoners van die stede van Israel sal uittrek en aan die brand steek 
en die wapens verbrand, die skilde en die skilde, die boë en die pyle en die 
handstokke en die spiese, en hulle sal hulle sewe jaar lank met vuur verbrand:  
10 sodat hulle geen hout uit die veld sal neem en niks uit die bosse sal afkap nie; 
want hulle sal die wapens met vuur verbrand; en hulle sal die wat hulle beroof, 
beroof en die wat hulle beroof het, spreek die Here HERE. 

Die mashiach sal die politieke en geestelike verlossing van die Joodse volk 
teweegbring deur ons terug te bring na Israel en Jerusalem te herstel (Jesaja 11:11-



86 
 

12; Jeremia 23:8; 30:3; Hosea 3:4-5). Hy sal ’n regering in Israel vestig wat die 
middelpunt van alle wêreldregering sal wees, beide vir Jode en heidene (Jesaja 2:2-
4; 11:10; 42:1). Hy sal die Tempel herbou en sy aanbidding hervestig (Jeremia 
33:18). Hy sal die godsdienstige hofstelsel van Israel herstel en die Joodse wet as 
die wet van die land vestig (Jeremia 33:15). 

Olam Ha-Ba: Die Messiaanse tydperk 

Daar word dikwels in die Joodse literatuur na die wêreld ná die Messias se koms 
verwys as Olam Ha-Ba (oh-LAHM hah-BAH), die Wêreld wat kom. Hierdie term kan 
verwarring veroorsaak, want dit word ook gebruik om na 'n geestelike hiernamaals te 
verwys. In Engels gebruik ons gewoonlik die term "messianic age" om spesifiek na 
die tyd van die messias te verwys. 

Olam Ha-Ba sal gekenmerk word deur die vreedsame saambestaan van alle mense 
(Jesaja 2:4). Haat, onverdraagsaamheid en oorlog sal ophou bestaan. Sommige 
owerhede stel voor dat die natuurwette sal verander, sodat roofdiere nie meer prooi 
sal soek nie en landbou bonatuurlike oorvloed sal voortbring (Jesaja 11:6-11:9). 
Ander sê egter dat hierdie stellings bloot 'n allegorie vir vrede en voorspoed is. 

Die hele Joodse volk sal uit hul ballingskap onder die nasies terugkeer na hul tuiste 
in Israel (Jesaja 11:11-12; Jeremia 23:8; 30:3; Hosea 3:4-5). Die wet van die 
Jubeljaar sal heringestel word. 

In die Olam Ha-Ba sal die hele wêreld die Joodse Gd erken as die enigste ware Gd, 
en die Joodse godsdiens as die enigste ware godsdiens (Jesaja 2:3; 11:10; Miga 
4:2-3; Sagaria 14: 9). Daar sal geen moord, roof, mededinging of jaloesie wees nie. 
Daar sal geen sonde wees nie (Sefanja 3:13). Offerandes sal voortgaan om in die 
Tempel gebring te word, maar dit sal beperk word tot dankoffers, want daar sal geen 
verdere behoefte aan versoeningsoffers wees nie. 

Sommige heidene het probeer om 'n lelike draai op hierdie teologie te plaas en 
beweer dat Jode beplan om mense te dwing om tot ons godsdiens te bekeer, 
miskien op grond van hul eie godsdiens se geskiedenis van presies dieselfde ding. 
Dit is glad nie hoe Jode die Messiaanse eeu verstaan nie. Ons glo dat almal in 
daardie toekomstige tyd eenvoudig sal weet wat die waarheid is, op dieselfde manier 
as wat ons weet dat 2+2=4, en daar geen rede meer sal wees om daaroor te stry 
nie. Dit is baie soos 'n situasie wat ek een keer by die werk gesien het: twee 
rekenaarprogrammeerders het hard en lank gestry oor of dit moontlik is vir 'n 
gebruiker om data op 'n sekere punt in 'n program in te voer. Uiteindelik het iemand 
'n sleutel gedruk en almal sien niks gebeur nie. Nou het hulle die waarheid geweet, 
einde van argument. Wanneer mashiach kom, sal teologiese waarhede ewe duidelik 
vir die mensdom wees, en daar sal geen rede wees om daaroor te stry nie. 

Wat van Jesus? 

Jode glo nie dat Jesus die mashiach was nie. Met die veronderstelling dat hy 
bestaan het, en aanvaar dat die Christelike geskrifte akkuraat is in die beskrywing 
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van hom (albei sake wat debatteerbaar is) , het hy eenvoudig nie die missie van die 
mashiach vervul soos dit beskryf word in die Bybelse gedeeltes hierbo aangehaal 
nie. Jesus het nie een van die dinge gedoen wat die skrifture gesê het die messias 
sou doen nie. 

Inteendeel, 'n ander Jood wat ongeveer 'n eeu later gebore is, het baie nader aan 
die vervulling van die messiaanse ideaal gekom as wat Jesus gedoen het. Sy naam 
was Shimeon ben Kosiba, bekend as Bar Kokhba (seun van 'n ster), en hy was 'n 
charismatiese, briljante, maar brutale krygsheer. Rabbi Akiba, een van die grootste 
geleerdes in die Joodse geskiedenis, het geglo dat Bar Kokhba die mashiach was. 
Bar Kokhba het 'n oorlog teen die Romeinse Ryk geveg, die Tiende Legioen per 
verrassing gevang en Jerusalem teruggeneem. Hy het op die plek van die Tempel 
begin offer en planne gemaak om die Tempel te herbou. Hy het 'n voorlopige 
regering gestig en begin om munte in sy naam uit te reik. Dit is waarna die Joodse 
volk gesoek het in 'n mashiach; Jesus pas duidelik nie in hierdie vorm nie. 

Uiteindelik het die Romeinse Ryk egter sy opstand verpletter en Bar Kokhba 
doodgemaak. Ná sy dood het almal erken dat hy nie die mashiach was nie.  
Deur die Joodse geskiedenis was daar baie mense wat beweer het dat hulle die 
mashiach is, of wie se volgelinge beweer het dat hulle die mashiach was: Shimeon 
Bar Kokhba, Shabbatai Tzvi, Jesus en vele ander wat te veel is om op te noem. Leo 
Rosten berig 'n paar baie vermaaklike verhale onder die inskrywing vir meshiekh in 
The New Joys of Yiddish. Maar al hierdie mense het gesterf sonder om die sending 
van die mashiach te vervul; daarom was nie een van hulle die mashiach nie. Die 
mashiach en die Olam Ha-Ba lê in die toekoms, nie in die verlede nie. 

Bybelse gedeeltes wat na die Mashiach verwys. 

Die volgende gedeeltes in die Joodse geskrifte is dié wat Jode beskou as 
messiaanse van aard of wat verband hou met die einde van dae. Dit is dié waarop 
ons staatmaak in die ontwikkeling van ons messiaanse konsep :  
• Jesaja 2, 11, 42; 59:20• Jeremia 23, 30, 33; 48:47; 49:39• Esegiël 38:16 

 
Eze 38:16 En jy sal teen my volk Israel optrek soos 'n wolk om die land te oordek; dit 
sal wees aan die einde van die dae, en Ek sal jou teen my land bring, dat die nasies 
My kan ken, wanneer Ek in jou geheilig sal word, o Gog, voor hulle oë. 

 
• Hosea 3:4-3:5Hos 3:4 Want die kinders van Israel sal baie dae bly sonder 'n koning 
en sonder 'n vors, en sonder 'n offer en sonder 'n beeld en sonder 'n skouerkleed en 
sonder huisgode :  
Hos . 3:5 Daarna sal die kinders van Israel terugkeer en die HERE hulle God en 
Dawid hulle koning soek; en sal die HERE en sy goedertierenheid vrees aan die 
einde van die dae. 

 
• Miga 4Miga 4:1 Maar aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die 
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HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels; en 
mense sal daarheen stroom.  
Mic 4:2 En baie nasies sal kom en sê: Kom, laat ons optrek na die berg van die 
HERE en na die huis van die God van Jakob; en Hy sal ons sy weë leer, en ons sal 
in sy paaie wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit 
Jerusalem.  
Mic 4:3 En Hy sal oordeel onder baie volke en sterk nasies van ver bestraf; en hulle 
sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; geen nasie sal teen 
nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. 

Mic 4:4 Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom; en 
niemand sal hulle verskrik nie, want die mond van die HERE van die leërskare het 
dit gespreek.  
Mic 4:5 Want al die volke sal elkeen wandel in die Naam van sy god, en ons sal 
wandel in die Naam van die HERE onse God vir ewig en altyd.  
Miga 4:6 In dié dag, spreek die HERE, sal Ek die wat stilstaan, bymekaarmaak en 
die wat verdryf is, en die wat Ek verdruk het, bymekaarmaak ;  
Miga 4:7 En Ek sal die wat gebroke is 'n oorblyfsel maak en haar wat ver weg is, 'n 
sterk nasie; en die HERE sal oor hulle heers op die berg Sion van nou af tot in 
ewigheid. Miga 4:8 En jy, o toring van die kudde, die vesting van die dogter van 
Sion, na jou sal dit kom, die eerste heerskappy; die koninkryk sal kom na die dogter 
van Jerusalem.  
Mic 4:9 Nou waarom roep jy hardop? is daar geen koning in jou nie? is u raadsman 
omgekom? want smarte het jou geneem soos 'n baarende vrou.  
Mic 4:10 Wees in pyn en arbei om te baar, o dogter van Sion, soos 'n baarende vrou; 
want nou moet jy uit die stad uittrek en in die veld woon, en jy moet gaan tot Babilon; 
daar sal jy gered word; daar sal die HERE jou verlos uit die hand van jou 
vyande.Miga 4:11 Nou het ook baie nasies teen jou vergader wat sê: Laat haar 
verontreinig word, en laat ons oog op Sion kyk.Miga 4:12 Maar hulle weet nie die 
gedagtes van die HERE, en hulle verstaan sy raad nie; want Hy sal hulle 
bymekaarmaak soos die gerwe op die vloer.  
Mic 4:13 Staan op en dors, o dogter van Sion, want Ek sal jou horing yster maak en 
jou kloue van koper maak; en jy sal baie volke stukkend slaan; en Ek sal hulle wins 
aan die HERE wy en hulle eiendom aan die Here van die hele aarde. 

 
• Sefanja 3:9Sep 3:9 Want dan sal Ek vir die volk 'n rein taal gee, dat hulle almal die 
Naam van die HERE kan aanroep om Hom eensgesind te dien.• Sagaria 14:9Sag 
14:9 En die HERE sal koning wees oor die hele aarde: in dié dag sal daar een HERE 
wees en sy Naam een.Sag 14:10 Die hele land sal verander word as 'n vlakte van 
Geba af tot by Rimmon suid van Jerusalem, en dit sal verhef word, en in haar plek 
bewoon, van die poort van Benjamin af tot by die plek van die eerste poort, tot by die 
Hoekpoort en van die toring Hananeel af tot by die parskuipe van die koning. 
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Die rol van die Christelike Sionistiese Beweging  

 
Dan 10:14 Nou het Ek gekom om jou te laat verstaan wat jou volk aan die einde van 
die dae sal gebeur, want nogtans is die gesig vir baie dae. 

President Trump, visepresident Pence en Trump se regterhand en skoonseun: Jared 
Kushner. 

 

Die 3 Topleiers in die VSA is die drywers van die Christian Sionist Movement van 
Amerika wat gevoed word met valse Religion of Christians United for Israel (CUFI), 
die Christelike Sionistiese organisasie gelei deur die Texas pastoor John Hagee. 
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Die Joodse Messias sal uit hierdie Groep kom wat 42 maande in die 7 Jaar 
Vredesooreenkoms van rolle sal verander. 

Die Christian Sionists Movement is besig om die Heilige Stad in Egipte en Sodom te 
verander. 

Rev 11:8 En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem 
word Sodom en Egipte, waar ook onse Here gekruisig is. 

Groot-Brittanje en Amerika is inderdaad geestelike Sodom en geestelike Egipte, en 
dan moet ons tot die gevolgtrekking kom dat ons die langtermynvervulling van 
hierdie Skrif reg voor ons oë sien soos Die Geestelike naam van Jerusalem verander 
na Egipte en Sodom. Die Eagle Wings het van die Leeu ingeprop en by die Vroue 
aangesluit met die 12 sterre, Daniël 7 en Rev 12. 
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Die Huis van die Antichris word geïdentifiseer as The Christian Sionist 
Movement. 

Sommige het beweer dat The Knights Templar betrokke was om Donald Trump as 
die 45ste president van Amerika verkies te kry. met visepresident Mike Pence een 
van die leiers en top-ondersteuners van die Christian Sionist Movement uit Amerika 
met die Presidents Aid in die vorm van 'n Joodse Rabbi en Joodse Skoonseun Jared 
Kushner. 

Die Joodse Messias sal uit hierdie Groep kom. Hy sal na die Gog en Magog Oorlog 
gekroon word as die Koning van die Jode, nadat hy 'n 7 Jaar Vredesooreenkoms 
tussen die Wêreld en Israel gereël het, en Israel goedkeuring gegee het om hul 3de 
Joodse Tempel te bou. 

42 Maande na die Onthulling van die 3de Joodse Tempel, sal die Joodse Messias 
die Tempel binnestap en die Daaglikse opofferings eis om op te hou genoem die 
Gruwel van Verlatenheid en die Joodse Messias sal die Christelike Antichris word en 
sal die 2de Holocaust van die Joodse Nasie begin . 

2Th 2:3 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want daardie dag sal nie kom 
as die afval eers kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die 
verderf nie ;  
2Th 2:4 wat hom teëstaan en hom verhef bo alles wat God genoem word of wat 
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aanbid word; sodat hy as God in die tempel van God sit en homself wys dat hy God 
is. 

Rev 12:17 En die draak was kwaad op die vrou en het gegaan om oorlog te voer 
teen die oorblyfsel van haar nageslag, wat die gebooie van God bewaar en die 
getuienis van Jesus Christus het. 

Vraag: "Wat is Sionisme / Christelike Sionisme?" 

 

Antwoord: Sionisme, bloot 'n politieke beweging by sy ontstaan, het vandag meer 'n 
ideologie geword as enigiets anders. Sionisme is 'n internasionale beweging vir die 
terugkeer van die Joodse volk na Sion, die land van Israel, terwyl hulle die reg 
uitoefen om gesag van regering oor die staat Israel te behou, wat aan hulle in die 
Hebreeuse Geskrifte belowe is. Die wortels vir Sionisme lê in Genesis hoofstukke 12 
en 15, waarin God 'n verbond met Abraham sluit en hom belowe dat sy nageslag die 
land tussen Egipte en die Eufraatrivier sal beërwe. 

As gevolg van die feit dat Sionisme as 'n polities gemotiveerde beweging begin is, 
bestaan daar onder sekulêre heidene en nie-godsdienstige Jode 'n gedagtegang wat 
sê dat die godsdienstige agtergrond van die Joodse volk niks met Sionisme te doen 
gehad het nie. Daar word aangevoer dat Sionisme eerder 'n reaksie van die Joodse 
volk was op wêreldwye vervolging tydens die Eerste en Tweede Wêreldoorloë. Geen 
nasie sou hulle inneem nie, daarom was hulle gedwing om hul eie nasie te skep, die 
land van hul voorgeslagte was die mees geskikte plek. 

Ongeag, die Sionistiese beweging, wat in die laat 1890's begin is, het vervulling 
gevind in 1948 toe Israel amptelik as 'n staat erken is en soewereiniteit as 'n nasie 
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deur die Verenigde Nasies toegestaan is. Dit is wanneer, tegnies, die politieke 
Sionistiese beweging geëindig het en die ideologie van Sionisme begin het, en as 
sodanig 'n baie gedebatteerde onderwerp geword het. Sommige sou sê dat 
Sionisme 'n motivering vir rassisme geword het, of 'n reaksie teen anti-Semitisme. 
Ander glo dat Sionisme soos dit tans bestaan bloot Joodse patriotisme is. 

 

Geassosieer met Joodse Sionisme is Christelike Sionisme. Christelike Sionisme is 
bloot nie-Joodse ondersteuning van Joodse Sionisme soos gebaseer op die beloftes 
aan Israel wat in die Bybel gevind word, gedeeltes soos Jeremia 32 en Esegiël 34. 
Christen Sioniste is hoofsaaklik evangelies en gee ondersteuning op enige moontlike 
manier aan die Joodse staat Israel. Die terugkeer van die Jode na die Beloofde Land 
is die vervulling van profesie en word, veral deur dispensasionaliste, gesien as 'n 
teken dat die wêreld die eindtyd ingegaan het. 

Christelike Sionisme is 'n oortuiging onder sommige Christene dat die terugkeer van 
die Jode na die Heilige Land en die stigting van die staat Israel in 1948 in 
ooreenstemming met Bybelprofesie was. Die term het in die middel van die 20ste 
eeu begin gebruik word, wat Christelike Restorationisme vervang het. 

Tradisionele Katolieke denke het nie Sionisme in enige vorm in ag geneem nie, maar 
Christelike voorspraak het ná die Protestantse Hervorming gegroei ter ondersteuning 
van die herstel van die Jode. 'n Hedendaagse Israeliese historikus stel voor dat 
evangeliese Christelike Sioniste van die 1840's "hierdie idee aan Joodse kringe 
oorgedra het" ,[ 4] terwyl Joodse nasionalisme in die vroeë 19de eeu wyd deur Britse 
Jode met vyandigheid beskou is. 

Sommige Christen Sioniste glo dat die byeenkoms van die Jode in Israel 'n 
voorvereiste is vir die wederkoms van Jesus. Die idee is algemeen in Protestantse 
kringe sedert die Hervorming dat Christene aktief 'n Joodse terugkeer na die Land 
Israel moet ondersteun, tesame met die parallelle idee dat die Jode aangemoedig 
moet word om Christene te word as 'n manier om Bybelse profesieë te vervul. 
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Tienduisende kerke het 'n toegewyde geloof in die belangrikheid daarvan om saam 
met Israel te staan en die Joodse volk te seën. Die vers waarna die meeste verwys 
word as hul Bybelse mandaat is Genesis 12:3 waarin God vir Abraham sê "Ek sal 
seën dié wat jou seën en Ek sal die vervloek wat jou vervloek en in jou sal al die 
geslagte van die aarde geseën word."  
Sedert die geboorte van die Staat van Israel in 1948 het die teologiese fout bekend 
as Vervangingsteologie begin afneem en toeneem is 'n teologie van Christelike 
Sionisme wat die belangrikheid van God se ewige verbond met Abraham en die 
nasie wat hy sou baar, verstaan. 

Net soos die term “Sionisme” egter deur Israel se vyande in ’n negatiewe woord 
verander is, so word “Christelike Sionisme” aangeval en dikwels wanvoorgestel in 
die media en in sommige openbare diskoers. Om hierdie rede is die ICEJ se artikels 
en monografieë wat die oortuigings van Christelike ondersteuners van Israel 
definieer en verduidelik en hul “liefde vir Israel” binne sy regte Bybelse konteks 
plaas, van onskatbare waarde. 

Christelike Sioniste  
“ Sionisme [is] die nasionale beweging vir die terugkeer van die Joodse volk na hul 
vaderland en die hervatting van Joodse soewereiniteit in die Land van Israel, wat 
van die ontstaan daarvan af tasbare sowel as geestelike doelwitte voorgestaan het. 
Jode van alle oortuigings, links en regs, godsdienstig en sekulêr, het aangesluit om 
die Sionistiese beweging te vorm en saam aan hierdie doelwitte gewerk. Onenigheid 
het tot skeurings gelei, maar uiteindelik is die gemeenskaplike doelwit van 'n Joodse 
staat in sy ou tuisland bereik. Die term "Sionisme" is in 1890 deur Nathan Birnbaum 
geskep. (Joodse virtuele biblioteek). 

As Sionisme die geloof is in die Joodse volk se reg om na hul vaderland terug te 
keer, dan moet 'n Christen-Sionis eenvoudig gedefinieer word as 'n Christen wat die 
Joodse volk se reg ondersteun om na hul vaderland terug te keer. Onder hierdie 
breë en eenvoudige definisie sal baie Christene kwalifiseer ongeag wat hulle redes 
vir hierdie ondersteuning is. Net soos Jode van alle oortuigings die Sionistiese 
beweging gevorm het, kan Christene van alle oortuigings ook binne hierdie breë 
definisie van 'n Christelike Sionis val. 

Juis om hierdie rede kan 'n magdom antwoorde deur 'n Christen gegee word 
wanneer hy gevra word oor hulle ondersteuning van Israel. Antwoorde kan politieke, 
historiese en/of godsdienstige redes insluit. 

Teologie van Christelike Sionisme 

Die werklike teologie van Christelike Sionisme, ook bekend as Bybelse Sionisme, 
ondersteun die reg van die Joodse volk om op skriftuurlike gronde na hul vaderland 
terug te keer. Die Bybelse grondslag vir Christelike Sionisme word gevind in God se 
Verbond met Abraham. Dit was in hierdie verbond dat God vir Abraham gekies het 
om 'n nasie te baar waardeur Hy die wêreld kon verlos, en om dit te doen het Hy aan 
hulle 'n land bemaak om as hierdie uitverkore nasie te bestaan. 
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Christelike Sionisme word deur die Hebreeuse Geskrifte bevestig. Die groot en klein 
profete het konsekwent hierdie nasionale roeping aan Israel bevestig, haar 
toekomstige herstel na die land beloof na 'n tydperk van ballingskap, en gepraat van 
haar geestelike vernuwing en verlossing wat lig aan die wêreld bring. 

 
Christelike Sionisme verskil met Vervangingsteologie wat leer dat die spesiale 
verhouding wat Israel met haar God gehad het in terme van haar nasionale 
bestemming en haar nasionale vaderland verlore gegaan het as gevolg van haar 
verwerping van Jesus as Messias, en daarom het die Kerk die nuwe Israel geword. 
Die Kerk het toe al die seëninge geërf wat aan Israel belowe is, maar die oordele en 
vloeke bly steeds gerieflik oor die Joodse volk. 

 
In plaas daarvan leer Christelike Sionisme uit die skrifte dat God se verbond met 
Abraham vandag nog geldig is. Daar bly 'n nasionale lot oor die Joodse volk en haar 
nasionale vaderland is haar ewige besitting ter vervulling van God se planne en 
voornemens vir haar. Die Nuwe Testamentiese geskrifte bevestig nie net die 
Abrahamitiese verbond nie, maar dit bevestig die historiese sending van Israel en 
dat Israel se gawes en roeping onherroeplik is. 

So, Christelike Sionisme is nie gebaseer op profesie of eindtydgebeure nie. Die 
meeste Christen Sioniste sal egter saamstem dat Israel se heropkoms op die 
wêreldtoneel, ter vervulling van God se beloftes aan haar, daarop dui dat ander 
Bybels-voorspelde gebeure sal volg. 

JERUSALEM— Die toneel was soos 'n kontemporêre Christelike musiekkonsert, 
maar met baie meer Joodse swag. Europese pelgrims het Dawidster-juweliersware 
gedra terwyl hulle tussen die palmbome van Ein Gedi, 'n oase in die Judese 
woestyn, geslinger het. Spaanse afgevaardigdes het bypassende "España loves 
Israel"-T-hemde gedra. 'n Piepklein vrou van China het rondgedraf en 'n vlag van 'n 
persoon-grootte gewaai met 'n Hebreeuse woord vir God, terwyl 'n ander Chinese 
vrou van tyd tot tyd 'n reuse-sjofar geblaas het, die ramshoring wat heilig is in 
Judaïsme. Die skare het liedjies uit die Psalms gesing, na getranslitereerde 
Hebreeus op reuse-televisieskerms. Soos die nag gedaal het, het dit gelyk of hulle 
koor van “heilig, heilig, waardig, waardig” die woestyn vul. 

Dit was die openingseremonie vir die 2017 Huttefees, die Internasionale Christelike 
Ambassade Jerusalem se jaarlikse viering wat tydens die Joodse vakansiedag van 
Sukkot gehou is. Meer as 6 000 Christene van regoor die wêreld het gekom om hul 
liefde vir Israel te wys, en ek het saam met ICEJ-woordvoerder David Parsons en sy 
vrou, Josepha, gemerk. "Dit is soos 'n voor-viering voor Moshiach kom," het sy 
verduidelik en die Hebreeuse woord vir messias gebruik. 

Christelike Sionisme behels tipies 'n oortuiging dat Jode na Israel moet terugkeer om 
Bybelse profesieë te vervul. Terwyl die beweging lank voor die vorming van die staat 
Israel in 1948 was, het dit in die 1980's nuwe energie van die Amerikaanse 
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godsdienstige regs gekry. Nou, volgens Daniel Hummel, 'n postdoktorale genoot aan 
die Universiteit van Wisconsin-Madison, ondergaan die beweging 'n transformasie, 
beide teologies en geografies. 

Die ICEJ-fees is 'n voorbeeld van 'n breër verskuiwing binne Christelike Sionisme na 
Pinkster- of charismatiese tradisies: Baie deelnemers kom uit tradisies wat 
hedendaagse wonderwerke, ekstatiese aanbidding en God se genesende kragte 
beklemtoon. Die ICEJ het ook 'n internasionale eerder as Amerikaanse fokus: 
Parsons, 'n beminlike Noord-Carolinian wat al dekades in Israel woon en terloops 
Jiddisj-frases soos "oy oy oy" gebruik, het met trots opgemerk dat Amerikaners 
minder as 10 teenwoordige van die feesgangers uitmaak. hierdie jaar. 

Israel staan dikwels alleen op die internasionale verhoog, behalwe vir die een 
bondgenoot wat byna altyd tot sy redding kom: die Verenigde State. Konserwatiewe 
Christene in Amerika het daardie vennootskap lank reeds versterk. In die toekoms 
kan Christene buite die VSA egter meer georganiseerd en invloedryk wees as dit by 
Israel kom as hul Amerikaanse eweknieë. 

Wit, Amerikaanse evangeliste is lank reeds van die mees sigbare leiers in die 
Christelike Sionistiese beweging. In die 1980's het Jerry Falwell se Morele 
meerderheid Israel 'n Republikeinse beleidsprioriteit gemaak. Dekades later geniet 
Christians United for Israel (CUFI), die Christelike Sionistiese organisasie onder 
leiding van die Texas-pastoor John Hagee, merkwaardige toegang tot die Trump-
administrasie; Visepresident Mike Pence het die groep in Julie in Washington 
toegespreek. 

 

By vanjaar se ICEJ-fees het 'n aantal deelnemers bewondering uitgespreek vir 
president Trump, wat Israel meer ondersteun as vorige administrasies, het hulle 
gesê. Charles Null, 'n 66-jarige pastoor van Florida, het opgemerk dat "ek eintlik 
hare gehad het" toe hy en sy vrou na Israel begin kom het. Hy het 'n Make America 
Great Again-pet gedra. 
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Die geskiedenis van hierdie beweging. 

Die Christian Sionist Movement het die afgelope jare in getalle en impak gegroei. 
Vandag is duisende Christene van regoor die wêreld meer as ooit; gereed om hul 
liefde en ondersteuning vir die nasie Israel te verklaar. Elke jaar kom hulle in hul 
menigtes na Jerusalem om by die Internasionale Christelike Viering van die 
Huttefees aan te sluit. Maar die wortels van hierdie beweging gaan deur die hele 
Christelike geskiedenis terug. 

In 'n sekere sin gaan Christelike Sionisme terug na die 1ste eeuse tydperk, 
aangesien daar nog altyd mans en vroue was wat die beginsels daarvan geglo en 
geleer het. Baie voorbeelde hiervan uit die geskiedenis sou aangehaal kon word, 
maar 'n artikel van hierdie aard laat ons nie toe om dit te doen nie. As 'n definitiewe 
teologie het Christelike Sionisme egter sy begin onder die piëtistiese Protestante van 
die 16de eeu en die 17de eeuse Puriteine van Engeland gehad. In 1587 is 'n man 
met die naam Francis Kett lewendig verbrand omdat hy sy oortuiging uitgespreek het 
dat die Bybel 'n terugkeer van die Jode na hul land voorspel het. Boonop het 
Thomas Brightman in 1607 'n boek in Basel gepubliseer genaamd "Revelation of the 
Revelation". In hierdie boek het hy geskryf: “Wat, sal hulle weer na Jerusalem 
terugkeer? Daar is niks meer seker nie; die profete bevestig dit oral.” Ander van 
dieselfde tydperk het gereeld 'n soortgelyke oortuiging uitgespreek. Isaac de la 
Peyrere (1594-1676), wat as die Franse ambassadeur in Denemarke gedien het, het 
byvoorbeeld 'n boek geskryf waarin hy gepleit het vir 'n herstel van die Jode na Israel 
sonder bekering tot die Christendom. 

Teen die tyd van die 18de eeu het die Christian Sionist Movement, destyds bekend 
as die Restoration Movement, baie teoloë, skrywers en politici ingesluit. Opmerklik 
was Thomas Newton, die biskop van Bristol. Hy het geglo dat Jode in hul 
geboortestad en land herstel sou word en terselfdertyd het hy anti-Joodse 
vooroordeel veroordeel. Die beweging het gegroei met die aanvang van die Franse 
Rewolusie en die Napoleontiese oorloë. 

In die 19de eeu het die beweging voortgegaan om momentum te kry en een van die 
uitstaande persoonlikhede in hierdie verband was Anthony Ashley Cooper, graaf van 
Shaftesbury. Hy het in sy dagboeke opgemerk dat die tekens reg was vir die 
terugkeer van die Jode na Palestina. 'n Sekere Charles Henry Churchill, 'n Britse 
inwoner van Damaskus, het ook 'n ywerige propager van die skepping van 'n Joodse 
staat in Palestina geword. In 1841 skryf hy 'n brief aan die Joodse filantroop Moses 
Montefiore waarin hy sê: “...Ek beskou die voorwerp as perfek verkrygbaar. Maar 
twee dinge is onontbeerlik nodig. Eerstens dat die Jode self die saak eenparig sal 
opneem. Tweedens, dat die Europese moondhede hulle sal bystaan in hul 
sienings...” 

Nog 'n gewilde figuur in die Herstelbeweging was George Gawler (1796-1869). Hy 
het in 1845 'n boek geskryf en daarin, oor die Joodse volk, verklaar hy dat hulle die 
verlate dorpe en velde van Palestina moes aanvul. 
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Soos die 19de eeu tot 'n einde gekom het, was baie prominente manne betrokke by 
Christelike Sionisme. Manne soos die Britse nyweraar, Edward Cazalet (1827-1883), 
Lawrence Oliphant (1829-1888), 'n mees aktiewe restourasionis, en die Amerikaner, 
William E. Blackstone. Blackstone is eens die Amerikaanse Christen “Vader van 
Sion¬isme” genoem. Die interessantste Christelike Sionis van die tydperk was egter 
William H. Hechler (1845-1931). Hechler, kapelaan van die Britse ambassade in 
Wene, het baie nou saamgewerk met Theodore Herzl, wat beskou word as die 
stigter en vader van die Joodse staat. Trouens, Hechler het 30 jaar van sy lewe 
gewy aan die groot taak om die Sionistiese doelwit te verwesenlik; die stigting van 
die Joodse staat in Palestina. Ongelukkig het hy net sewentien jaar gesterf voordat 
dit 'n lewende werklikheid geword het. Hy was egter bevoorreg om in Augustus 1897 
die Eerste Sionistekongres in Basel, Switserland, by te woon, waarop die grondsteen 
van die herstelde Joodse Staat gelê is. 

In die 20ste eeu het die Sionistiese droom waar geword as 'n direkte vervulling van 
God se profetiese woord. Ongelukkig het sommige tragiese gebeure hierdie besef 
voorafgegaan, waarvan die verskriklikste en boosste die Nazi-slagting was. Uit die 
as van ses miljoen Jode het die herstelde Joodse Staat opgestaan. 

Van die begin van die eeu af was Christen-Sioniste in die voorpunt van die stryd 
namens die Joodse volk. Hulle invloed op staatsmanne en manne van mag was 
groot. Dit is geen geheim dat hierdie invloed 'n groot rol gespeel het in die 
vervaardiging van die Balfour-verklaring van 1917, waarin Sy Majesteit se regering 
die stigting van 'n Joodse nasionale tuiste in Palestina met guns beskou het nie. 

Tyd sal ons nie toelaat om te praat van bekende Christelike Sioniste soos Charles 
Orde Wingate, John Hayes Holmes, professor Reinhold Niebuhr en Corrie Ten 
Boom wat, met groot persoonlike risiko tydens die Tweede Wêreldoorlog, Jode uit 
die hande van Nazisme gered het nie. Al hierdie het geglo dat die Skrif die herstel 
van die Joodse Staat in Palestina belowe het. Die meeste van hulle het in hoop 
gesterf, maar sommige, soos Corrie Ten Boom, het geleef om die onmoontlike te 
sien waar word. 

Christelike Sionisme het 'n lang geskiedenis. Vandag het die beweging geswel om 
duisende te omhels. Almal van hulle sien hul taak nog lank nie verby nie, aangesien 
dieselfde magte wat die vernietiging van Israel in die afgelope dekades gesoek het, 
vandag nog aan die werk is. Die voortbestaan en behoud van Israel is afhanklik van 
dieselfde soort hulp en ondersteuning wat haar bestaan 'n werklikheid gemaak het. 
Christen Sioniste glo dat hulle in die soeke na haar vrede op die lange duur vir die 
wêreld se vrede werk (Jesaja 2:1-4). 

Neem asseblief kennis dat alhoewel ons by TruLight Radio XM glo dat die 
terugkeer van die Joodse volk na Israel en Jerusalem die eindtyd Meesterplan van 
God sal bespoedig, staan ons nie saam met die Joodse volk hieroor nie. want ons 
sien steeds die Jode as die rede vir die doodmaak van Jesus Christus, die Ware 
Messias en seun van die God Almagtig. En dat God nie vergeet het van hierdie 
verwerping wat sy nasie teen sy seun getoon het nie en enige Christene wat die 
doodmaak van Jesus Christus goedkeur, staan teen God. 
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Die Misverstand van die Oostelike Poort 
Die Ou Stad van Jerusalem word omring deur 'n muur wat agt groot poorte bevat. 
Teen die kloksgewys van die mees noordelike poort beweeg Herodes se Poort, die 
Damaskuspoort, die Nuwe Poort, Jaffapoort, Sionpoort, die Mispoort, die Oostelike 
Poort en die Leeupoort. Die Oostelike Poort, wat na die Olyfberg oorkant die 
Kidronvallei kyk, is uniek deurdat dit heeltemal verseël is. Sommige kommentators 
sien die Oostelike Poort se obstruksie as 'n vervulling van Bybelse profesie. Ja dit is 
vervulling van Bybelprofesie wat nie vertel is nie. Vind die Waarheid saam met my! 

Die Oostelike Poort van Jerusalem word ook die Goue Poort of die Mooi Poort 
genoem.  
Hand 3:2 En 'n sekere man wat van sy moeder se skoot af kreupel was, is gedra, 
wat hulle elke dag by die poort van die tempel wat Skoon genoem word, neergelê 
het om aalmoese te vra van die wat in die tempel ingegaan het; 

In Hebreeus is dit Sha'ar Harahamim, die "poort van genade." Dit is tans die oudste 
poort in die Ou Stad, wat in die 6de of 7de eeu nC gebou is. Dit is ook die poort wat 
die mees direkte toegang tot die tempelberg gee—as 'n persoon deur die boë van 
die Oostelike Poort kon gaan, sou hy baie naby wees aan waar die Joodse tempel 
vroeër gestaan het. Toe Jesus Jerusalem vanaf die Olyfberg ingegaan het in 
Matteus 21, het Hy 'n poort op dieselfde plek as die huidige Oostelike of Goue Poort 
gebruik. 

Mat 21:10 En toe Hy in Jerusalem inkom, het die hele stad geruk en gesê: Wie is 
Hy?  
11 En die skare sê : Dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galiléa.  
12 En Jesus het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop 
en gekoop het, uitgedryf en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die 
duiweverkopers omgegooi. 

Die Oostelike Poort is in 1540–41 nC gesluit in opdrag van Suleiman die Manjifieke, 
'n sultan van die Ottomaanse Ryk. Daar word geglo dat die rede vir die sluiting van 
die Oostelike Poort was om te verhoed dat die Joodse Messias toegang tot 
Jerusalem kry. 

Joodse tradisie sê dat die Messias deur die Oostelike Poort sal gaan wanneer Hy 
kom om te regeer. Die Moslem Suleiman het probeer om die Messias se planne te 
stuit met sestien voet sement. Die Oostelike Poort het vir byna die afgelope 500 jaar 
verseël gebly. 

Dit is die verseëling van Jerusalem se Oostelike Poort wat veroorsaak het dat baie 
studente van profesie regop sit en kennis neem. Die boek Esegiël bevat verskeie 
verwysings na 'n poort wat oos kyk. In Esegiël 10:18–19 sien die profeet hoe die 
heerlikheid van die Here die tempel verlaat deur “die ingang van die oostelike poort 
van die huis van die Here”; die heerlikheid beweeg dan oos van die stad na die 
Olyfberg (Esegiël 11:23). Later sien Esegiël die heerlikheid van die Here terugkeer 
na die tempel via “die poort wat na die ooste kyk” (Esegiël 43:1–5). 
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Eze 10:18 Toe het die heerlikheid van die HERE van die drumpel van die huis 
afgewyk en bo die gérubs gaan staan.  
19 En die gérubs het hul vlerke opgehef en voor my oë van die aarde af opgestyg; 
en die heerlikheid van die God van Israel was bo oor hulle. 

Eze 11:23 En die heerlikheid van die HERE het uit die midde van die stad opgegaan 
en op die berg gestaan wat aan die oostekant van die stad is. 

Eze 43:1 Daarna het Hy my gebring na die poort, die poort wat na die ooste kyk ;  
2 en kyk, die heerlikheid van die God van Israel het gekom van die pad na die ooste, 
en sy stem was soos 'n geraas van baie waters, en die aarde het geskyn van sy 
heerlikheid.3 En dit was volgens die verskyning van die gesig wat ek gesien het, 
volgens die gesig wat ek gesien het toe ek gekom het om die stad te verwoes; en die 
gesigte was soos die gesig wat ek gesien het. gesien by die Kebar-rivier; en ek het 
op my aangesig geval.4 En die heerlikheid van die HERE het in die huis gekom deur 
die poort waarvan die uitsig na die ooste is.5 Toe het die Gees my opgeneem en my 
na die binneste voorhof gebring; en kyk, die heerlikheid van die HERE het die huis 
vervul. 

Dan, in Esegiël 44:1–2, lees ons van die poort wat gesluit is: “Die man het my 
teruggebring na die buitenste poort van die heiligdom, die een wat na die ooste kyk, 
en dit was gesluit. Die Here het vir my gesê: Hierdie poort moet gesluit bly. Dit moet 
nie oopgemaak word nie; niemand mag daardeur ingaan nie. Dit moet gesluit bly, 
want die Here, die God van Israel, het daardeur ingegaan.'” Ten slotte lees ons in 
Esegiël 46:12 dat daar een persoon is, 'n “vors”, wat deur die oostelike poort mag 
ingaan: “ Wanneer die vors 'n vrywillige offer aan die HERE bring. . . die poort wat na 
die ooste kyk, moet vir hom oopgemaak word. . . . Dan moet hy uitgaan, en nadat hy 
uitgegaan het, sal die poort gesluit wees.” 

Sommige interpreteer hierdie gedeeltes in Esegiël as verwysings na die Here Jesus 
Christus. Die heerlikheid van die Here wat in die tempel kom, word gesien as die 
triomfantelike intog (Esegiël 43:2; Matteus 21:1–11). Die opdrag om die poort 
permanent te sluit omdat die Here dit binnegegaan het (Esegiël 44:2) word gesien as 
'n voorspelling van die ommuur van die Oostelike Poort deur die Moslems in 1540 
nC. 

En uiteindelik word die “vors” vir wie die poort oopgemaak sal word (Esegiël 46:12) 
gesien as Christus self by die wederkoms – die Vredevors sal terugkeer na die 
Olyfberg (Sagaria 14:4) en ingaan Jerusalem by wyse van die heropende Oostelike 
Poort. Dit is nie Jesus nie maar die Antichris. 

Sag 14:4 En sy voete sal in dié dag staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, 
aan die oostekant, en die Olyfberg sal in die middel daarvan kloof na die ooste en na 
die weste, en daar sal 'n baie groot vallei; en die helfte van die berg sal wegtrek na 
die noorde en die helfte daarvan na die suide. 
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Hierdie interpretasie is gewild en lei tot baie dramatiese spekulasie oor hoe en 
wanneer die Oostelike Poort ontseël sal word. Daar is egter 'n paar teksprobleme 
met daardie interpretasie. 

Eerstens is daar 'n moeilikheid om Esegiël se “poort wat oos kyk” met die Oostelike 
Poort van die Ou Stad van Jerusalem te verbind. Esegiël sê spesifiek die poort wat 
hy gesien het, is "die buitenste poort van die heiligdom" (Esegiël 44:1); dit wil sê, dit 
is 'n poort van die tempelhof, nie 'n poort van die stad nie. 

Tweedens , die Oostelike Poort van Jerusalem is nie dieselfde een waardeur Jesus 
gery het in Sy triomfantlike intog nie. Die moderne Oostelike Poort is eers eeue na 
die tyd van Christus gebou. Die oorspronklike poort wat Nehemia gebou het (en 
moontlik uit die tyd van Salomo dateer) is ondergronds, onder die huidige poort, 
soos gedokumenteer deur argeoloog James Fleming in 1969. Dit was deur die 
onderste poort (nou ondergronds) dat Jesus Jerusalem sou binnegegaan het in 30 
nC. 

Derdens , die tempel wat Esegiël in hoofstukke 40–47 sien, is nie dieselfde tempel 
waarin Jesus was nie, en die Jerusalem wat hy beskryf, verskil heelwat van die Ou 
Stad van Jerusalem waarvan ons vandag weet. 

 

Ten slotte, en die belangrikste, die "prins" in Esegiël 46 is nie die Ware Messias 
nie. Maar eerder die Joodse Messias wat die antichris word, hy is die opsiener van 
Jerusalem tydens die Groot Verdrukking. Hy is nie Jesus nie; ons weet dat hierdie 
vors nie die Here is nie, want hy moet vir homself sowel as die volk 'n sondoffer 
bring: "Daardie dag moet die vors 'n bul as sondoffer vir homself en vir die hele volk 
van die land voorsien." (Esegiël 45:22). Wie die prins ook al is, hy is 'n man met 'n 
sondenatuur waarvoor versoening gedoen moet word. 

Eze 45:22 En op dié dag moet die vors vir hom en vir die hele volk van die land 'n 
bul as sondoffer berei. 
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Die Ware Messias “Jesus Christus” is sondevry!!!! 

Samevattend, die “poort wat na die ooste kyk” wat Esegiël beskryf, verskil van die 
Oostelike Poort wat vandag in die ou muur van Jerusalem sigbaar is. Die huidige 
(verseëlde) poort het nie in die tyd van Christus bestaan nie, so die Here het nooit 
daarin ingegaan nie. Die ligging van die vroeëre Oostelike Poort (die een wat Jesus 
ingegaan het) is onder die huidige grondvlak, en dit stem nie ooreen met die 
gedetailleerde beskrywing van die toekomstige tempelkompleks soos gegee in 
Esegiël 40–42 nie. 

Ons vermoed dus dat die oostelike poort van Esegiël 44 deel van die toekomstige 
tempelkompleks sal wees. Dit moet nog gebou word. Die 3de Joodse Tempel van 
Openbaring 11. 

Rev 11:1 En ' n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê: 
Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid.  
2 Maar laat die voorhof wat buite die tempel is, uit en meet dit nie; want dit is aan die 
heidene gegee, en die heilige stad sal hulle twee en veertig maande lank vertrap. 

Wanneer Jesus terugkeer by Sy 2de Koms, sal die Aarde ophou draai en groot 
rampspoed oor Jerusalem en die Wêreld. Geen poorte sal staan nie, Openb 6, die 
6de Seël. 

Rev 6:12 En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was 
'n groot aardbewing; en die son het swart geword soos 'n harige sak , en die 
maan het geword soos bloed ;  
13 En die sterre van die hemel het op die aarde geval , soos 'n vyeboom sy 
ontydige vye gooi as dit geskud word deur 'n geweldige wind.  
14 En die hemel het weggewyk soos 'n boekrol as dit saamgerol word; en elke berg 
en eiland is uit hulle plekke versit.15 En die konings van die aarde en die groot 
manne en die rykes en die owerstes en die helde en elke slaaf en elke vryman het 
weggekruip. hulleself in die kuile en in die rotse van die berge; 16 en aan die berge 
en rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon 
sit, en vir die toorn van die Lam. groot dag van sy toorn het aangebreek; en wie sal 
staande kan bly? 

Jesus het dit wel genoem 

Mat 24:29 Onmiddellik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister 
word , en die maan sal sy lig nie gee nie , en die sterre sal van die hemel val , 
en die kragte van die hemele sal geskud word ;  
30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel, en dan sal al die 
stamme van die aarde treur, en hulle sal die Seun van die mens sien kom op die 
wolke van die hemel met krag en groot heerlikheid.31 En Hy sal sy engele stuur met 
'n groot basuingeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, 
van die een einde van die hemel tot die ander einde. 
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Lees my artikel oor die gebeure rondom die 2de koms van Jesus Christus, die ware 
Messias. 

3. Bou die 3de Joodse tempel 

Rev 11:1 En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê: 
Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. 
Rev 11:2 Maar laat die voorhof buitekant die tempel uit en meet dit nie; want dit is 
aan die heidene gegee, en die heilige stad sal hulle twee en veertig maande lank 
vertrap . 
Rev 11:3 En Ek sal aan my twee getuies mag gee , en hulle sal duisend twee honderd 
en sestig dae lank profeteer, bekleed met sakke. 
Rev 11:4 Dit is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die 
aarde staan. 
Rev 11:5 En as iemand hulle leed aandoen, gaan daar vuur uit hulle mond en verteer 
hulle vyande; en as iemand hulle leed aandoen, moet hy so gedood word. 
Rev 11:6 Hulle het mag om die hemel toe te sluit, dat dit nie reën in die dae van hulle 
profesie nie; en hulle het mag oor waters om dit in bloed te verander en om die aarde 
met al die plae te slaan, so dikwels as wat hulle wil. 
Rev 11:7 En as hulle hul getuienis voltooi het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, 
teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. 
Rev 11:8 En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik 
genoem word Sodom en Egipte, waar ook onse Here gekruisig is. 

Die hoofrede vir die Twee Getuies wat voor die 3de Joodse Tempel staan, is! 

Nie net om ook die Jode te sê dat die Heilige van die Heiliges nie meer deur God se 
Heilige Gees beset word nie, maar om Christene te waarsku wat die Tempel sal 
gebruik om offers te bring, die hoofrede is dat 'n groot aantal Christene deel sal word 
van die Joodse tradisies om daaglikse offers vir hul sondes te bring. 

Ja, daar is Christene wat die Tempel sal gebruik vir offers aan God net soos die 
Jode gaan doen. Met hierdie aksie spoeg hulle in die gesig van Jesus Christus. Om 
Hom te verwerp, Hom te verraai om terug te keer na die Ou Testamentiese geloof 
van die eerste verbond, 

Daar is reeds hope Christene wat die Joodse feeste volg en steeds volg en Joodse 
tradisies in die Christendom en Kerke inbring. 

Ja, daar sal wedergebore, in water gedoop Christene wees wat diere-offers na die 
3de Joodse tempel sal bring sodra dit gebou en onthul is. net soos hulle tans by die 
klaagmuur in Jerusalem staan en bid. 

Die enigste Christene wat nie by die verskriklike gruwel betrokke sal wees nie, is 
Geesvervulde Kinders van God. 

'n Christen wat deel is van die daaglikse offers in die 3de Joodse Tempel is 'n 
verskriklike gruwel in God en Jesus se oë, 
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Rev 11:1 ~ 19 En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en 
gesê: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. 

 
Maar die voorhof wat buite die tempel is, laat weg en meet dit nie; want dit is aan die 
heidene gegee, en die heilige stad sal hulle twee en veertig maande vertrap. En Ek 
sal aan my twee getuies mag gee, en hulle sal duisend twee honderd en sestig dae 
lank profeteer, bekleed met sakke. 

 
Dit is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde 
staan. En as iemand hulle wil seermaak, gaan daar vuur uit hulle mond en verteer 
hulle vyande; en as iemand hulle wil seermaak, moet hy in op hierdie manier gedood 
word. Hulle het mag om die hemel toe te sluit dat dit nie reën in die dae van hulle 
profesie nie; en het mag oor waters om dit in bloed te verander en om die aarde met 
al die plae te slaan, so dikwels as wat hulle wil. 

 
En wanneer hulle hul getuienis voltooi het, sal die dier wat uit die afgrond opklim 
teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. En hulle lyke sal lê op die 
straat van die groot stad wat geestelik is Sodom en Egipte genoem, waar ook ons 
Here gekruisig is. En hulle uit die volke en geslagte en tale en nasies sal hulle lyke 
drie en 'n half sien, en hulle sal nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. 

 
En die bewoners van die aarde sal oor hulle bly wees en vrolik wees en geskenke 
aan mekaar stuur; want hierdie twee profete het die bewoners van die aarde 
gepynig. En ná drie en 'n half dae het die Gees van die lewe van God in hulle 
ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan; en groot vrees het geval op die wat 
hulle gesien het. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê: Kom op 
hierheen. En hulle het opgevaar na die hemel in 'n wolk; en hulle vyande het hulle 
aanskou. En in dieselfde uur was daar 'n groot aardbewing, en die tiende deel van 
die stad het geval, en in die aardbewing is sewe duisend mense gedood; . 

 
Die tweede wee is verby; en kyk, die derde wee kom gou.  
En die sewende engel het geblaas; en daar was groot stemme in die hemel wat 
gesê het: Die koninkryke van hierdie wêreld het die koninkryke van onse Here en 
van sy Christus geword; en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.  
En die vier-en-twintig ouderlinge wat voor God op hulle stoele gesit het, het op hulle 
aangesig geval en God aanbid en  
gesê: Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom; want jy het 
jou groot mag na jou geneem en as koning geregeer. 

 
En die nasies was toornig, en u toorn het gekom, en die tyd van die dode, dat hulle 
geoordeel sou word, en dat U aan u dienaars, die profete, en aan die heiliges en aan 
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die wat u Naam vrees, vergelding sou gee. en groot; en die wat die aarde verwoes, 
moet vernietig. 

 
En die tempel van God is in die hemel geopen, en die ark van sy testament is in sy 
tempel gesien, en daar was weerligstrale en stemme en donderslae en 'n 
aardbewing en groot hael. 
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4. Die Groot Christelike Herlewing 

Wanneer sal die laaste herlewing plaasvind? 

Die laaste keer dat die Heilige Gees uitgestort sal word in die kinders van God  
, leer die boek Handelinge 

Act 2:16 Maar dit is wat gespreek is deur die profeet Joël;  
Hand 2:17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle 
vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongmanne sal gesigte 
sien, en julle ou mense sal drome droom:Hand 2:18 En op my diensknegte en oor 
my diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort; en hulle sal profeteer:Hand 
2:19 En Ek sal wonders doen bo in die hemel en tekens onder op die aarde; bloed 
en vuur en rookdamp: (Die toorn van God) Hand 2:20 Die son sal verander word in 
duisternis en die maan in bloed, voordat daardie groot en merkwaardige dag van die 
Here kom: (2de Koms van Jesus) Christus en die Wegraping!) 

In Vers 19 lees ons van Bloed en Vuur wat net na die Groot Herlewing op Aarde 
uitgestort sal word. 

Was in die Bybel om ons te lees van Bloed en Vuur.  
1. By die toorn van God! Openb 16.  
2. En die Slag van Armageddon! ook in Openb 16  
Openb 16:1 En ek het 'n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê: 
Gaan heen en gooi die skale van die toorn van God op die aarde uit.2 En die eerstes 
het gegaan en gegooi sy skaal op die aarde uit; en 'n harde en ernstige sweer het 
geval op die mense wat die merk van die dier gehad het en op die wat sy beeld 
aanbid het.  
3 En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi; en dit het geword soos die 
bloed van 'n dooie, en elke lewende siel het in die see gesterwe.4 En die derde 
engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en waterfonteine; en hulle het bloed 
geword.5 En ek het die engel van die waters hoor sê: U is regverdig, Here, wat is en 
wat was en sal wees, omdat U so geoordeel het.  
:6 Want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed 
gegee om te drink; want hulle is waardig.  
7 En ek het 'n ander een uit die altaar hoor sê: Net so, Here God, Almagtige, 
waaragtig en regverdig is u oordele.8 En die vierde engel het sy skaal op die son 
uitgegooi; en aan hom is mag gegee om die mense met vuur te skroei.9 En die 
mense is met groot hitte verskroei en die Naam van God wat mag het oor hierdie 
plae gelaster, en hulle het hulle nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie.10 En die 
vyfde engel het uitgegiet sy skaal uit op die troon van die dier; en sy koninkryk was 
vol duisternis; en hulle het hul tonge geknaag van pyn ,  
11 en die God van die hemel gelaster oor hul pyne en hul swere, en hulle het nie 
berou gehad oor hul dade nie.  
12 En die sesde engel het sy skaal op die groot Eufraatrivier uitgegooi; en sy water 
het opgedroog, sodat die weg van die konings van die Ooste berei kon word.  
13 En ek het drie onrein geeste soos paddas sien uitkom uit die bek van die draak 
en uit die bek van die dier en uit die bek van die valse profeet.14 Want hulle is 
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geeste van duiwels wat wonders doen wat gaan uit na die konings van die aarde en 
van die hele wêreld, om hulle te versamel vir die geveg van daardie groot dag van 
God, die Almagtige.15 Kyk, Ek kom soos 'n dief. Welgeluksalig is hy wat waak en sy 
klere bewaar, dat hy nie naak loop en hulle sy skande sien nie. (Die 2de koms van 
Jesus Christus )  
16 En hy het hulle bymekaar laat kom op 'n plek wat in die Hebreeuse taal 
Armageddon genoem word.17 En die sewende engel het sy skaal in die lug 
uitgegooi; en daar het 'n groot stem uit die tempel van die hemel gekom, van die 
troon af, wat sê: Dit is verby.  
18 En daar was stemme en donderslae en weerligstrale; en daar was 'n groot 
aardbewing soos daar nie was vandat die mense op die aarde was nie, so 'n 
geweldige aardbewing en so groot.19 En die groot stad is in drie dele verdeel, en die 
stede van die nasies het geval, en die groot Babel het gekom tot gedagtenis voor 
God, om aan haar die beker van die wyn van die gloed van sy toorn te gee.20 En al 
die eilande het weggevlug, en die berge is nie gevind nie.21 En 'n groot hael uit die 
hemel het op die mense geval, elke klip omtrent die gewig van 'n talent, en die 
mense het God gelaster oor die plaag van die hael; want sy plaag was 
buitengewoon groot. 

Maar ons sien dit in vers 20. Weereens word die woorde van Jesus herhaal! 

Mat 24:29 Onmiddellik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister 
word, en die maan sal sy lig nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die 
kragte van die hemele sal geskud word ;  
30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel, en dan sal al die 
stamme van die aarde treur, en hulle sal die Seun van die mens sien kom op die 
wolke van die hemel met krag en groot heerlikheid.31 En Hy sal sy engele stuur met 
'n groot basuingeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, 
van die een einde van die hemel tot die ander einde. 

Wanneer sal dit gebeur. Die Son sal in Duisternis verander word. (Son ontplof en 
brand uit)  
En die maan sal weerkaats wat hy van die son ontvang! Openb 16 by die toorn van 
God?8 En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi; en aan hom is mag 
gegee om die mense met vuur te skroei.9 En die mense is met groot hitte verskroei 
en die Naam van God wat mag het oor hierdie plae gelaster, en hulle het hulle nie 
bekeer om Hom heerlikheid te gee nie.10 En die vyfde engel het uitgegiet sy skaal 
uit op die troon van die dier; en sy koninkryk was vol duisternis; en hulle het hul 
tonge geknaag van pyn :  
Wat sal gebeur voor die toorn van God? 

Die verseëling van die heiliges met die merk van God! Openb 7 en 9 tydens die 
Laaste Groot Herlewing! 

Rev 7:2 En ek het 'n ander engel uit die ooste sien opkom met die seël van die 
lewende God, en hy het met 'n groot stem uitgeroep na die vier engele aan wie dit 
gegee is om die aarde en die see te beskadig ,  
3 en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig totdat ons die dienaars 
van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. 
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Rev 9:4 En aan hulle is bevel gegee dat hulle geen skade aan die gras van die 
aarde of aan enige groen ding of enige boom moes doen nie; maar net daardie 
manne wat nie die seël van God op hulle voorhoofde het nie. 

En gedurende hierdie tyd sal Die Merk van die Dier in Openb 13 geïmplementeer 
word – outomaties die Groot Verdrukking! 

Rev 13:11 En ek het 'n ander dier uit die aarde sien opkom; en hy het twee horings 
gehad soos 'n lam, en hy het gepraat soos 'n draak.  
12 En hy oefen al die mag van die eerste dier voor hom uit en laat die aarde en die 
wat daarop woon die eerste dier aanbid, wie se dodelike wond genees is.  
13 En hy doen groot wonders, sodat hy vuur uit die hemel op die aarde laat neerdaal 
voor die oë van die mense ,  
14 en die bewoners van die aarde verlei deur middel van die wonders wat hy gehad 
het om te doen voor die oë van die dier; en aan die bewoners van die aarde gesê 
dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat deur 'n swaard gewond is en lewend 
geword het.15 En hy het mag gehad om die beeld van die dier lewend te maak, dat 
die beeld van die dier die dier moet spreek en maak dat almal wat die beeld van die 
dier nie aanbid nie, gedood moet word. hand of in hulle voorhoofde:17 en dat 
niemand mag koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier 
of die getal van sy naam gehad het.18 Hier is wysheid. Laat hom wat verstand het, 
die getal van die dier tel, want dit is die getal van 'n mens; en sy getal is Seshonderd 
ses en ses. So wanneer sal die Laaste Groot Herlewing wees?Gedurende die 1ste 3 
en halwe jaar van die 7 Jaar Vredesooreenkoms! 

 

Die tekens van hierdie Groot Herlewing! 

1. Ek sal van my Gees uitstort op alle vlees!  
2. Jou seuns en jou dogters sal profeteer!3. Jou jongmanne sal gesigte sien!4. Jou 
oumense sal drome droom!5. Op my diensknegte en oor my diensmaagde sal Ek in 
daardie dae van my Gees uitstort; en hulle sal profeteer! 

So die Tekens van hierdie laaste groot Herlewing sal Profesie, Visioene en Drome 
wees. Dit beteken dat die Heilige Gees na binne sal draai. Die Bediening van die 
Heilige Gees sal nie in massas gedoen word nie, maar in 'n Een-tot-Een 
vergadering! Jongmense sal profesieer! Een tot een! God sal Visioene en Drome 
aan Mense Een tot Een gee! 
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Die rol van die Heilige Gees in die laaste dae van die eindtyd! 

Die Werk van die Heilige Gees neem toe namate ons nader aan die einde van dae 
kom.  
(Luk 11:13) As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, 
hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid? 

Die rol van die Heilige Gees was altyd om die Trooster te wees en ons na die hemel 
te lei! 

(Joh 14:16) En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster gee om by julle 
te bly tot in ewigheid;  
(Joh 14:26) Maar die Trooster, wat die Heilige Gees is, wat die Vader in my Naam 
sal stuur, Hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles alles wat Ek vir julle gesê 
het. (Joh 15) :26) Maar wanneer die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die 
Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van 
My getuig ;  
(Joh 16:7) Nogtans vertel Ek julle die waarheid. ; Dit is vir julle voordelig dat Ek 
weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle toe kom nie; 
maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. 

Om ons toe te rus om deel te wees van die Koninkryk van God! Deur Sy Vuur met 
Krag in ons uit te giet. Met Gawes en Vrugte van die Gees!  
(Ef 3:5) wat in ander eeue nie aan die mensekinders bekend gemaak is nie, soos dit 
nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is ;  
1Co 12:4 Nou is daar 'n verskeidenheid van gawes, maar dieselfde Gees. 1Co 12:5 
En daar is verskille van bedieninge, maar dieselfde Here.  
1Co 12:6 En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, maar dit is dieselfde God wat 
alles in almal werk. 

1Co 12:7 Maar die openbaring van die Gees word aan elkeen gegee om daarby baat 
te vind.  
1Co 12:8 Want aan een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee; aan 'n 
ander die woord van kennis deur dieselfde Gees ;  
1Co 12:9 aan 'n ander geloof deur dieselfde Gees; aan 'n ander die gawes van 
genesing deur dieselfde Gees; 1Co 12:10 aan 'n ander die werking van wonders; na 
'n ander profesie; na 'n ander onderskeiding van geeste; aan 'n ander verskillende 
soorte tale; vir 'n ander die uitleg van tale: 

Gal 5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, 
sagmoedigheid, goedheid, geloof,  
Gal 5:23 Sagmoedigheid, selfbeheersing: daar is geen wet teen sulkes nie. Ons het 
die Heilige Gees-doop nou meer as ooit nodig. ! 

(Joh 1:33) En Ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat My gestuur het om met water 
te doop, Hy het vir my gesê: Op wie jy die Gees sal sien neerdaal en op Hom bly, dit 
is Hy wat met die Heilige Gees.  
1Ti 4:1 En die Gees spreek uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof 
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sal afwyk en ag gee op verleidende geeste en leringe van duiwels;  
Eerstens om ons na die Eindtyd Vrug van die Gees te lei. Om “Geduld” te wees en 
ons toe te rus met die Eindtydgeskenk. Om "Geloof" te wees.  
(2Th 1:4) sodat ons self in julle roem in die gemeentes van God oor julle 
lankmoedigheid en geloof in al julle vervolginge en verdrukkinge wat julle verduur (  
Heb 6:12) sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van die wat deur geloof en 
lankmoedigheid die beloftes beërf.(Openb 14:12) Hier is die lydsaamheid van die 
heiliges: hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. 

Die Leierskapsrol van die Heilige Gees sal toeneem om ons deur die komende 
ekonomiese ineenstorting van die wêreld te lei 

1Jn 4:6 Ons is uit God; wie God ken, luister na ons; wie nie uit God is nie, luister nie 
na ons nie. Hieraan ken ons die gees van waarheid en die gees van dwaling.  
Eph 6:18 Bid altyddeur met alle gebed en smeking in die Gees, en waak daartoe met 
alle volharding en smeking vir al die heiliges ;  
Ef 1:17 sodat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, 
aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee: om ons 
te help om die Vals Profeet en die Antichris te identifiseer!(1Kor 12:3) ) Daarom laat 
ek julle verstaan dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n 
vervloeking noem nie, en dat niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe 
deur die Heilige Gees. 

1Jn 4:3 En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is 
nie uit God nie; en dit is die Gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy 
sou kom; en selfs nou al is dit in die wêreld.  
1Jn 4:1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit 
God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.  
Dan tydens die Vredesooreenkoms Tyd wat ons met Vuur dryf om te evangeliseer 
soos nog nooit tevore met Waarheid nie! 

(Ef 1:13) Op wie julle ook vertrou het, nadat julle die woord van die waarheid gehoor 
het, die evangelie van julle verlossing; in wie julle ook, nadat julle geglo het, verseël 
is met die Heilige Gees van die belofte ,  
Mar 13:11 Maar wanneer hulle julle lei en julle oorlewer, moenie vooraf dink oor wat 
julle sal spreek nie, en julle moet julle nie vooraf besin nie; maar alles wat julle in 
daardie uur gegee sal word, spreek julle; want dit is nie julle wat spreek nie, maar die 
Heilige Spook. 

Luk 4:18 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie 
aan die armes te verkondig; Hy het My gestuur om die gebrokenes van hart te 
genees, om verlossing aan die gevangenes te verkondig, en herstel van gesig aan 
blindes, om die gebrokedes in vryheid te laat ,  
en dan die Gees in ons uit te stort vir die laaste keer tydens die Laaste Groot 
Herlewing gedurende die 1ste deel van die 7 jaar vredesooreenkoms! Net voor die 
Groot Verdrukking, die toorn van God en die 2de koms van Jesus ChristusHand 2:17 
En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle 
seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongmanne sal gesigte sien, en julle ou 
manne sal drome droom. 
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Act 2:18 En op my diensknegte en oor my diensmaagde sal Ek in dié dae van my 
Gees uitstort; en hulle sal profeteer:  
Hand 2:19 En Ek sal wonders doen bo in die hemel en tekens onder op die aarde; 
bloed en vuur en rookdamp: Hand 2:20 Die son sal verander word in duisternis en 
die maan in bloed, voordat daardie groot en merkwaardige dag van die Here kom: 
Hand 2:21 En dit sal gebeur, dat elkeen wat die Naam van die Here aanroep, gered 
sal word. 

En dan sal Sy Troosrol nodig wees wanneer ons al ons Luukshede en huidige huis 
moet agterlaat wanneer die 666 geïmplementeer word!  
Jud 1:17 Maar, geliefdes, dink aan die woorde wat tevore gespreek is deur die 
apostels van onse Here Jesus Christus ;  
Jud 1:18 Hoe dat hulle vir julle gesê het dat daar in die laaste tyd spotters moet 
wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede moet wandel .  
Jud 1:20 Maar julle, geliefdes, bou julleself op in julle allerheiligste geloof en bid in 
die Heilige Gees, Jud 1:21 Bewaar julleself in die liefde van God, terwyl julle die 
barmhartigheid van onse Here Jesus Christus verwag tot die ewige lewe. 1:22 En 
met sommige ontferm hulle deur 'n verskil te maak ;  
Jud 1:23 En ander red met vrees deur hulle uit die vuur te ruk; selfs die kleed wat 
deur die vlees bevlek is, haat.Jud 1:24 En aan Hom wat magtig is om julle van val te 
bewaar en julle onberispelik voor die aangesig van sy heerlikheid te stel met groot 
blydskap,Jud 1:25 aan die enigste wyse God, ons Verlosser, wees heerlikheid en 
majesteit, heerskappy en krag, nou en altyd. Amen. 

Dan het ons die Leidende Krag van die Heilige Gees nodig om ons na Veiligheid te 
lei om die Antichris te vlug wat die Merk van die Dier aan ons wil afdwing!  
(Luk 4:1) en is deur die Gees die woestyn in gelei ,  
(Openb 13:10) Hy wat in ballingskap lei, sal in ballingskap gaan; wie met die swaard 
doodmaak, moet met die swaard gedood word. Hier is die geduld en die geloof van 
die heiliges. 

O julle kleingelowiges?  
MATTHEUS 6:31 Daarom moet jy jou nie bekommer nie en sê: Wat moet ons eet? 
of : Wat sal ons drink? of : Waarmee sal ons aangetrek word?  
Mat 6:32 (Want na al hierdie dinge soek die heidene: ) want julle hemelse Vader 
weet dat julle al hierdie dinge nodig het.  
Mat 6:33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid; en al hierdie 
dinge sal vir julle bygevoeg word.  
Mat 6:34 Bedenk dan nie vir die môre nie; Die boosheid daarvan is tot die dag toe 
genoeg. 

Maar daar sal 'n tyd wees dat die Heilige Gees die aarde sal verlaat!  
Rev 4:5 En uit die troon het weerligstrale en donderslae en stemme uitgegaan, en 
daar het sewe vuurlampe voor die troon gebrand, wat die sewe Geeste van God is.  
Net nadat ons die Merk of Seël van God op ons Voorhoofde ontvang het. Merk ons 
as afgesonder as Heilig aan die Here! 

 
(Ef 4:30) En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, waardeur julle verseël is tot 
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die dag van verlossing.Openb 7:2 En ek het 'n ander engel sien opkom van die ooste 
af, met die seël van die lewende God, en hy het geroep met 'n groot stem aan die 
vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig ,  
Openb 7:3 en sê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig totdat ons die 
dienaars van onse God verseël het nie. op hulle voorhoofde.Openb 9:4 En hulle is 
bevel gegee om die gras van die aarde of enige groen ding of enige boom nie te 
beskadig nie; maar net daardie manne wat nie die seël van God op hulle voorhoofde 
het nie. 

Die laaste taak van die Heilige Gees sal wees om ons na Psalm 91 Beskerming te 
lei. Gee ons aan die Engele wat ons sal beskerm en voed tot die 2de Koms van 
Jesus Christus! 

 
Psa 91:1 Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste woon, sal vernag in die 
skaduwee van die Almagtige.  
Psa 91:2 Ek sal van die HERE sê: Hy is my toevlug en my bergvesting: my God; op 
Hom sal ek vertrou.Psa 91:3 Waarlik , Hy sal jou red uit die vangnet van die 
voëlvanger en van die bruisende pes.  
Psa 91:4 Hy sal jou oordek met sy vere, en onder sy vlerke sal jy vertrou; sy trou sal 
jou skild en skild wees. Psa 91:5 Jy hoef nie bang te wees vir die verskrikking in die 
nag nie; ook nie vir die pyl wat bedags vlieg nie ;  
Psa 91:6 ook nie vir die pes wat in duisternis wandel nie; ook nie vir die verwoesting 
wat op die middag verwoes nie.Psa 91:7 Duisend sal aan jou sy val en tienduisend 
aan jou regterhand; maar dit sal nie naby jou kom nie.  
Psa 91:8 Net met jou oë sal jy die loon van die goddelose aanskou en sien.  
Psa 91:9 Omdat U die HERE, wat my toevlug is, die Allerhoogste, u woning gemaak 
het ;  
Psa 91:10 Geen onheil sal jou tref nie, en geen plaag sal naby jou woning kom nie. 
Psa 91:11 Want Hy sal sy engele oor jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.  
Psa 91:12 Hulle sal jou op hul hande dra, dat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie.  
Psa 91:13 Op die leeu en adder sal jy trap, die jong leeu en die draak moet jy 
vertrap. Psa 91:14 Omdat hy My liefhet, daarom sal Ek hom red; , omdat hy my 
Naam geken het.  
Psa 91:15 Hy sal My aanroep, en Ek sal hom antwoord; Ek sal hom red en hom eer. 
Psa 91:16 Met ' n lang lewe sal Ek hom versadig en hom my heil laat sien. 

Die Heilige Gees sal ons dan verlaat maar vol van die Heilige Gees Vuur en Krag 
want ons sal dit nodig hê vir die Opheffing na die Wegraping wanneer Jesus op die 
Wolke aankom.  
(Openb 21:10) En Hy het my in die gees weggevoer na 'n groot en hoë berg en my 
die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal ,  
Openb 22:17 En die Gees en die bruid sê , Kom. En laat hom wat dit hoor sê: Kom! 
En laat hom wat dors het, kom. En elkeen wat wil, laat hom die water van die lewe 
verniet neem.Openb 11:11 En ná drie en 'n half dae het die Gees van die lewe van 
God in hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gestaan; en groot vrees het geval 
op die wat hulle gesien het.  
Rev 11:12 En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê: Kom op 
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hierheen. En hulle het opgevaar na die hemel in 'n wolk; en hulle vyande het hulle 
aanskou. 

Jy en jou gesin het die Heilige Gees nodig.  
So gou as moontlik. 

Vir jou om dit te maak deur wat binnekort kom! EN maak dit na die Hemel nie net die 
Wegraping nie.  
Joh 3:5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie uit water 
en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Joh 3:6 
Wat uit die vlees gebore is, is vlees ; en wat uit die Gees gebore is, is gees.  
(Hand 2:4) En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin 
praat, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Leer hoe om die Heilige 
Gees te ontvang en ervaar alles wat God vir jou het ... Die Bybel wys ons dat God vir 
ons die grootste geskenk wil gee waaraan jy kan dink: Hy kom woon binne-in ons 
met sy eie heilige, almagtige, wonderlike Gees. Hy wil hê ons moet die Heilige Gees 
ontvang sodat ons die hemel op aarde kan ervaar, God se koninkryk wat in ons lewe 
werklikheid word. Die probleem met baie Christene is dat hulle God nie as 'n 
werklikheid ervaar nie. Dit lyk asof God ver van hulle af is. Hulle gebede blyk 
ondoeltreffend te wees. Hulle geloof is swak en hulle het nie die vrymoedigheid om 
ander van Jesus Christus te vertel nie. Christene voer baie godsdienstige aktiwiteite 
uit, maar dit is te betwyfel of dit soveel blywende vrugte dra as wat ons graag wil 
sien. Wat is die oorsaak daarvan? Dit is omdat ons te veel in ons eie krag doen. Ons 
besef nie watter wonderlike gawe God vir ons wil gee nie.Jesus Christus wil hê dat jy 
die Heilige Gees moet ontvang, wat jou in jou Christelike lewe help. 

Die Heilige Gees verhef die Christelike lewe tot 'n heel nuwe vlak, waar God ons 
werklik kan ontmoet en Hy word 'n ontsagwekkende werklikheid in ons daaglikse 
lewe. Die verskil tussen die Ou en die Nuwe Testament is nie net dat Jesus Christus 
vir ons sondes gesterf het nie. Dit strek ver verder. Die verskil is ook dat God nie 
meer ver is nie. 

God het naby gekom. Hy leef in ons en by ons. Hy wil ons met sy Gees vervul. 

Hy wil vir ons 'n werklikheid word wat so mooi en spesiaal is, asof ons die hemel op 
aarde ervaar. Natuurlik met vervolging want dit is steeds die aarde, waar ons oorlog 
voer teen die magte van die duisternis. Maar ons is in staat om God te leer ken as 'n 
wonderlike, intieme werklikheid. Sy lig kan so ongelooflik helder in ons lewens skyn. 
Sy liefde kan ons harte vul en ons dade beheer. Sy goedheid kan ons oorstroom en 
sy vrede kan ons regeer. God se werklikheid is nie iets wat ons veel later, nadat ons 
sterf, sal ervaar nie. Nee, God is hier en nou by ons en wil ons in sy Heilige Gees 
doop. 

 
Hoe om die Heilige Gees te ontvang 

Die Bybel wys vir ons 5 stappe wat elke mens moet neem om die doop van die Gees 
te ontvang. 
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Stap 1. Bekeer jou van jou sondes en doen dit nie meer nie!  
'Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus 
tot vergifnis van julle sondes; en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.' 
(Handelinge 2:38) Moenie soos ander wees wat die duidelike waarheid van die 
Bybel deur menslike tradisies en redenasies wil vervang nie. Moenie belemmer word 
van die wonderlike heerlikheid wat God aan jou wil gee nie. Lees wat die Bybel sê 
en doen wat die Bybel sê. 

2) Begin 'n nuwe lewe  
Natuurlik is die eerste stap om te bekeer van jou lewe sonder God, jou lewe in 
sonde, oneerlikheid, onreinheid. Bekering is die basis. Draai weg van die bose, na 
God toe. Begin 'n heeltemal nuwe lewe saam met God. 

3) Glo in Jesus Christus  
Glo in Jesus Christus as jou verlosser. Besef dat Jesus Christus die verlosser of die 
mensdom is en vir jou sondes aan die kruis op Golgota gesterf het. Hy het sy bloed 
gestort as 'n offer vir die sondes van die mens. As jy in Hom glo en vir Hom 
neerbuig, sal jou sondes vergewe word. 

4) Word gedoop  
Word in water gedoop. Dit is 'n basiese handeling wat saamgaan met bekering. In 
baie tradisionele kerke is die doop deur die kinderdoop vervang. Maar Jesus 
Christus het Hom in water laat doop, so wie is ons om te beweer dat ons meer is as 
die Seun van God en ons nie nodig het om gedoop te word nie? Jesus was 
toegewyd en geseën as kind, maar Hy is steeds gedoop toe Hy sy bediening begin 
het. 

'Nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgekom; en kyk, die hemele 
gaan oop, en hy het die Gees van God soos 'n duif op Hom sien neerdaal.' (Matteus 
3:16)  
Elke Christen wat met die heilige Gees vervul wil word, sal aangeraai word om Jesus 
Christus se voorbeeld te volg. Jesus Christus is die Seun van God … en Hy was 
vervul met die Gees van God toe Hy in water gedoop is. 

5) Ontvang die Gees  
Wanneer jy die Bybel lees, sal jy sien dat die Gees van God oor mense gekom het 
nadat hulle gebed met handoplegging deur die apostels ontvang het. Gees.' 
(Handelinge 8:17 )  
'Moenie die geestelike gawe in jou verwaarloos wat aan jou geskenk is deur 
profetiese uitspraak met handoplegging deur die ring nie. (1 Timoteus 4:14) 

In sommige Christelike kringe het hulle die duidelike Bybelse waarheid oor hierdie 
onderwerp vervang deur die opinies en tradisies van die mens. Maar as jy regtig 
verlang om die Heilige Gees te ontvang, laat vaar al die menslike besware en laat 
betroubare en suiwer Christene vir jou bid terwyl jy op hande lê, net soos die Bybel 
vir ons sê. 
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5. Die Antichris maak aanspraak op die 3de Joodse 
Tempel. 

Dan 12:11 En van die tyd af dat die daaglikse offer weggeneem en die gruwel wat 
verwoesting maak opgerig word, sal daar duisend twee honderd en negentig dae 
verloop. 
Dan 12:12 Geseënd is hy wat wag en duisend drie honderd vyf en dertig dae bereik. 

 
2Th 2:3 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want daardie dag sal nie kom as die 

afval eers kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf; 
2Th 2:4 wat hom teëstaan en hom verhef bo alles wat God genoem word of wat aanbid word; 

sodat hy as God in die tempel van God sit en homself wys dat hy God is. 
2Th 2:5 Onthou julle nie dat ek hierdie dinge vir julle gesê het toe Ek nog by julle was nie? 
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6. Die Groot Verdrukking begin 

Mat 24:21  Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die 
wêreld af tot nou toe nie was en ook nooit sal wees nie.  
Mat 24:22  En as daardie dae nie verkort word nie, sou geen vlees gered word nie; 
maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.  
Mat 24:23  As iemand dan vir julle sê: Kyk, hier! is Christus, of daar; glo Dit nie.  
Mat 24:24  Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot 
tekens en wonders doen; in soverre dat, as dit was moontlik sal hulle die einste 
uitverkorenes mislei.  
Mat 24:25  Kyk , ek het jou al voorheen gesê.  
Mat 24:26  As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn; gaan nie uit nie: kyk, 
hy is in die geheime kamers; glo Dit nie.  
Mat 24:27  Want soos die weerlig uit die ooste uitgaan en tot in die weste skyn; so sal 
ook die koms van die Seun van die mens wees.  
Mat 24:28  Want oral waar die aas is, daar sal die arende versamel word.  

 

Is die Groot Verdrukking slegs 'n Christelike Verdrukking? 

Hierdie artikel wat altyd Christene MOET en behoort te lees, as jy die geloof gehad 
het van 'n Wegraping voor verdrukking of 'n Midde Verdrukking Wegraping, nadat jy 
hierdie artikel en die bewyse gelees het, sal jou vrees verdwyn, en jy sal besef daar 
is geen rede waarom jy moet nog steeds vashou aan die leuen wat die Pre of Mid 
Tribulation Rapture genoem word. 

Hierdie artikel sal vir jou bewys dat die Groot Verdrukking nie ten volle 'n Christelike 
Verdrukking is nie, maar meestal 'n Verdrukking vir die Ongelowige. 

Hierdie artikel genaamd "Tyd, tye en 'n halwe tyd"  
Die woorde deur Johannes in die Boek Openbaring wat die Tydperiode van die 
Groot Verdrukking en die Tydperk beskryf waar die Jode wat van Judea / Wesoewer 
/ Land van Palestina na die Wildernis gevlug het van die Jordaanvallei, is deur Die 
Engele versorg. 

Rev 12:14 En aan die vrou is twee vlerke van 'n groot arend gegee om die woestyn 
in te vlieg, na haar plek, waar sy gevoed word vir 'n tyd en tye en 'n halwe tyd, van 
die aangesig van die slang. 

Tyd = Betekenis Een jaar = 365 dae  
Tye = 2 jaar = 730 dae  
en 'n halwe tyd = 6 maande = 183 dae 

Jesus het hierdie vlug van die Jode in Judea bevestig! 

Mat 24:15-22 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek 
is deur die profeet Daniël, in die heiligdom sien staan, laat hy wat lees, verstaan: 
Laat dan die wat in Judéa is, die berge in vlug .  
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Laat hom wat op die dak is, nie afkom om iets uit sy huis te neem nie;  
en laat hom wat in die veld is, nie terugkom om sy klere te neem nie . En wee die 
swangeres en die wat in die soog dae!  
Maar bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbatdag sal wees nie ;  
want dan sal groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot 
nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En behalwe daardie dae verkort 
sou word, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal 
daardie dae verkort word. 

Jesus noem hierdie Tyd Periode van Tyd, Tye en 'n Halwe Tyd. – Die Groot 
Verdrukking. 

In Openb 12 sien ons dat die Jode wat in die Wesoewer sal bly tydens die 2 State 
Oplossing, waar Israel die Wesoewer aan Palestina sal gee en in die prys hiervan, 
Israel die Goedkeuring sal ontvang om hul 3de Joodse Tempel op Tempelberg te 
bou Jerusalem langs die Rotskoepel (Die Moslem / Islam Tempel op Tempelberg). 

Maar 1290 dae Nadat die Tempelbou begin het en die Offers afgeskop het, sal die 
Joodse Messias wat die Vredesooreenkoms gereël het die Tempel binnestap, op die 
Verbondsboog gaan sit en beweer dat hy die God van Israel is. Hy sal eis dat die 
Daaglikse Offers in die 3de Tempel gestaak word. (Dit word die gruwel van 
verwoesting genoem). 

Die profeet Daniël het hiervan gepraat en weereens deur Johns bevestig in sy 
tydsberekening van die Groot Verdrukking, maar hierdie Tyd in Aantal Dae. = 1290 
Dae  
Dan 12:11 En van die tyd af dat die daaglikse offer weggeneem en die gruwel wat 
verwoesting maak opgerig word, sal daar duisend twee honderd en negentig dae 
wees. 

Johannes bevestig die tydperk voor die gruwel van verwoesting, van die punt af was 
die hoeksteen van die tempel plek en voltooi,  
Openb 11:1-3 En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en 
gesê: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. 

Maar die voorhof wat buite die tempel is, laat weg en meet dit nie; want dit is aan die 
heidene gegee, en die heilige stad sal hulle twee en veertig maande lank vertrap. 

En Ek sal aan my twee getuies mag gee, en hulle sal duisend twee honderd en 
sestig dae lank profeteer, bekleed met sakke.  
Let daarop dat Johannes die Tydsperiode voor die Groot Verdrukking twee keer 
bevestig.  
V2, 42 maande en net een vers af 1290 dae. 

Neem asseblief kennis dat John vir ons 3 beskrywende frase gegee het om die 
tydperk van 3 en 'n half jaar te bevestig. 
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In Rev 11  
42 Maande = 3 en 'n halwe jaar 1290 Dae = 3 en 'n halwe jaar EN in Rev 12 Tyd, tye 
en 'n halwe tyd = 3 en 'n halwe jaar 

Hoekom het hy 3 verskillende terme gebruik om die tydsduur te beskryf?  
Ek glo dit is 'n leidraad, in hierdie Tydsberekening van die 3 en 'n half jaar, gee ons 
die tydsberekening van verskillende gebeure gedurende die afgelope 3 en 'n half 
jaar wat gelei het tot die Slag van Armageddon. 

Hierdie 3 en halwe jaar van die Groot Verdrukking word volgens Johannes in 3 Dele 
verdeel! 

Tyd = 1 Jaar = 365 Dae  
Tye = 2 Jaar = 730 Dae Half 'n Tyd = 6 Maande = 183 Dae  
Kom ons kyk watter Gebeurtenisse sal gebeur gedurende hierdie laaste 3 en halwe 
Jaar op Aarde! 

1ste Ly dit sal alles begin met die Gruwel van Verlatenheid. 

Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is 
deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom (wat lees, laat hom verstaan)  
v16 Laat dan die wat in Judéa is, die berge in vlug :  
Dan 12:11 En van die tyd af dat die daaglikse offer weggeneem en die gruwel wat 
verwoes word, opgerig word, sal daar duisend twee honderd en negentig dae 
verloop. 

2Th 2:3 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want daardie dag sal nie kom 
as die afval eers kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die 
verderf nie ;  
v4 wat hom teëstaan en hom verhef bo alles wat God genoem word, of wat aanbid 
word; sodat hy as God in die tempel van God sit en homself wys dat hy God is. 

Dan moet die Merking of Verseëling van die Judese Jode met die seël van God 
plaasvind. 

Rev 7:2 En ek het 'n ander engel uit die ooste sien opkom, met die seël van die 
lewende God, en hy het met 'n groot stem uitgeroep na die vier engele aan wie dit 
gegee is om die aarde en die see te beskadig ,  
v3 en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig totdat ons die 
dienaars van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie.  
v4 En ek het die getal van die verseëldes gehoor, en honderd vier en veertig duisend 
van al die stamme van die kinders van Israel was verseël. 

Dan moet die Jode wat in Judea is, vlug. 
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Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is 
deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom (wat dit lees, laat hom verstaan )  
v16 Laat dan die wat in Judéa is, die berge in vlug. 

Rev 12:6 En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God 
gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend twee honderd en 
sestig dae lank. 

Dan word The 666 Mark of Beast geïmplementeer. 

Rev 13:7 En dit is aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te 
oorwin, en mag aan hom gegee is oor alle geslagte en tale en nasies.  
v8 En almal wat op die aarde woon, sal hom aanbid wie se name nie van die 
grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, 
geskrywe is nie.  
v9 As iemand 'n oor het, laat hom hoor.  
v10 Hy wat in ballingskap lei, sal in ballingskap gaan; wie met die swaard doodmaak, 
moet met die swaard gedood word. Hier is die geduld en die geloof van die heiliges.  
v11 En ek het 'n ander dier uit die aarde sien opkom; en hy het twee horings gehad 
soos 'n lam, en hy het gepraat soos 'n draak.  
v12 En hy oefen al die mag van die eerste dier voor hom uit en laat die aarde en die 
wat daarop woon die eerste dier aanbid, wie se dodelike wond genees is.  
v13 En hy doen groot wonders, sodat hy vuur uit die hemel op die aarde laat 
neerdaal voor die oë van die mense ,  
v14 en die bewoners van die aarde verlei deur die wonders wat hy mag doen voor 
die oë van die dier; en aan die bewoners van die aarde gesê dat hulle 'n beeld moet 
maak vir die dier wat deur 'n swaard gewond is en lewend geword het.v15 En hy het 
mag gehad om die beeld van die dier lewend te maak, dat die beeld van die dier die 
dier moet spreek en maak dat almal wat die beeld van die dier nie aanbid nie, 
gedood moet word.v16 En hy laat almal, klein en groot, ryk en arm, vrymense en 
slawe 'n merk op hul reg ontvang. hand, of in hulle voorhoofde:v17 en dat niemand 
mag koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die 
getal van sy naam gehad het.  
v18 Hier is wysheid. Laat hom wat verstand het, die getal van die dier tel, want dit is 
die getal van 'n mens; en sy getal was seshonderd ses en sestig. 

Dan word Christene gemerk met die Seël van God in hulle voorkoppe. 

Openb 9:4 en hulle is bevel gegee om die gras van die aarde of enige groen ding of 
enige boom nie te beskadig nie; maar net daardie manne wat nie die seël van God 
op hulle voorhoofde het nie. 
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Die 5de Trompet Klink 

Rev 8:13 En ek het gesien en 'n engel deur die middel van die hemel hoor vlieg en 
met 'n groot stem sê: Wee, wee, wee die bewoners van die aarde vanweë die ander 
stemme van die basuin van die drie engele. , wat nog moet klink! 

Die 5de trompet gebeur tydens die Groot Verdrukking net voor die toorn van God 
uitgestort word, maande nadat die 666 Merk van die Dier geïmplementeer is! 

Rev 9:1-6 En die vyfde engel het geblaas, en ek het 'n ster uit die hemel op die 
aarde sien val, en aan hom is die sleutel van die afgrond gegee.  
En hy het die afgrond oopgemaak; en daar het rook uit die put opgegaan soos die 
rook van 'n groot oond; en die son en die lug is verduister deur die rook van die put. 
En daar het uit die rook sprinkane op die aarde gekom, en aan hulle is mag gegee 
soos die skerpioene van die aarde mag het. En dit is aan hulle beveel dat hulle geen 
skade aan die gras van die aarde of enige groen ding of enige boom sou beskadig 
nie; maar net die manne wat nie die seël van God op hulle voorhoofde het nie. En 
aan hulle is gegee dat hulle hulle nie moes doodmaak nie, maar dat hulle vyf 
maande gepynig moes word; en hulle pyniging was soos die pyniging van 'n 
skerpioen toe hy slaan 'n man.En in dié dae sal die mense die dood soek en dit nie 
vind nie; en sal begeer om te sterwe, en die dood sal van hulle wegvlug. 

Wat sal tydens die 5de trompet gebeur? 

'n Supervulkaan sal uitbars en die Aarde vir 5 maande beïnvloed. Die resultaat van 
die lawa en as van hierdie supervulkaan sal insekte baar wat sal steek, die draers 
van die merk van die dier en sere oor hul liggame sal verskyn. Sere met amerce pyn 
en geen middel! 

 
Die 1ste Gedenkplaat van God se toorn. 

Rev 16:2 En die eerste het gegaan en sy skaal op die aarde uitgegooi; en 'n harde 
en ernstige sweer het geval op die mense wat die merk van die dier gehad het en op 
die wat sy beeld aanbid het. 

Wat sê vir my dat dit nog moet plaasvind en dit sal gebeur tydens die Groot 
Verdrukking? 

Volgens Openb 9  
Openb 9:4 En daar is aan hulle bevel gegee om die gras van die aarde of enige 
groenigheid of enige boom nie te beskadig nie; maar net daardie manne wat nie die 
seël van God op hulle voorhoofde het nie.  
Christian gaan dan in Engelbeskerming in voor die 5de trompet klink, Net voordat die 
toorn van God op aarde plaasvind teen die draers van die merk van die dier. 
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Psa 91:1 Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste woon, sal vernag in die 
skaduwee van die Almagtige.  
v2 Ek sal van die HERE sê: Hy is my toevlug en my vesting: my God; op Hom sal ek 
vertrou.  
v3 Waarlik, Hy sal jou red uit die vangnet van die voëlvanger en van die rumoerige 
pes.  
v4 Hy sal jou bedek met sy vere, en onder sy vlerke sal jy vertrou; sy waarheid sal 
jou skild en skild wees.  
v5 Jy moet nie bang wees vir die skrik in die nag nie; ook nie vir die pyl wat bedags 
vlieg nie;  
v6 Ook nie vir die pes wat in duisternis wandel nie; ook nie vir die verwoesting wat 
op die middag verwoes nie.  
v7 Duisend sal aan jou sy val en tienduisend aan jou regterhand; maar dit sal nie 
naby jou kom nie.  
v8 Net met jou oë sal jy die loon van die goddelose aanskou en sien.  
v9 Omdat jy die HERE, wat my toevlug is, die Allerhoogste, jou woning gemaak het;  
v10 Geen onheil sal jou tref nie, en geen plaag sal naby jou woning kom nie.  
v11 Want Hy sal sy engele oor jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.  
v12 Hulle sal jou op hul hande dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie.  
v13 Op die leeu en die adder moet jy trap; die jong leeu en die draak moet jy met die 
voete vertrap.  
v14 Omdat hy My liefhet, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom verhef, omdat hy my 
Naam geken het.  
v15 Hy sal My aanroep, en Ek sal hom antwoord: Ek sal by hom wees in 
benoudheid; Ek sal hom verlos en hom eer.  
v16 Met 'n lang lewe sal Ek hom versadig en hom my heil laat sien. 

Die toorn van God begin 

Rev 16:1 En ek het 'n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê: Gaan 
heen en gooi die skale van die toorn van God uit oor die aarde. 

Die 1ste Gedenkplaat van God se toorn 

Rev 16:2 En die eerste het gegaan en sy skaal op die aarde uitgegooi; en 'n harde 
en ernstige sweer het geval op die mense wat die merk van die dier gehad het en op 
die wat sy beeld aanbid het. 

Die 2de Gedenkplaat van God se toorn 

Rev 16:3 En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi; en dit het geword 
soos die bloed van 'n dooie, en elke lewende siel het in die see gesterwe.  
Die 3de Gedenkplaat van God se ToornOpenb 16:4 En die derde engel het sy skaal 
uitgegooi op die riviere en waterfonteine; en hulle het bloed geword.  
5 En ek het die engel van die water hoor sê: U is regverdig, Here, wat is en wat was 
en sal wees, omdat U so geoordeel het.  
6 Want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed 
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gegee om te drink; want hulle is waardig.7 En ek het 'n ander een uit die altaar hoor 
sê: So, Here God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele. 

Die 6de Trompet Klink 

Rev 9:13 En die sesde engel het geblaas, en ek het 'n stem gehoor uit die vier 
horings van die goue altaar wat voor God is,  
v14 wat vir die sesde engel wat die basuin gehad het, sê: Maak die vier engele los 
wat in die groot rivier vasgebind is. Eufraat.  
v15 En die vier engele is losgemaak, wat voorberei was vir 'n uur en 'n dag en 'n 
maand en 'n jaar om die derde deel van die mense dood te maak.  
v16 En die getal van die leër van die ruiters was twee honderd duisend duisend, en 
ek het hulle getal gehoor.  
v17 En so het ek die perde in die visioen gesien, en die wat daarop sit, met 
borsharnasse van vuur en van sint en swawel, en die koppe van die perde was soos 
die koppe van leeus; en uit hulle monde het vuur en rook en swawel uitgegaan.  
v18 Deur hierdie drie is die derde van die mense gedood, deur die vuur en deur die 
rook en deur die swawel wat uit hulle monde uitgekom het.  
v19 Want hulle krag is in hulle mond en in hulle sterte, want hulle sterte was soos 
slange en het koppe, en daarmee maak hulle seer.  
v20 En die res van die manne wat nie deur hierdie plae gedood is nie, het nog nie 
berou gehad oor die werke van hulle hande om duiwels en afgode van goud en 
silwer en koper en klip en hout nie te aanbid nie. nie kan sien en nie hoor of loop nie 
:  
v21 hulle het nie berou gehad oor hul moorde en hul towerye of hul hoerery en hul 
diefstalle nie. 

Die 4de Gedenkplaat van God se toorn 

Rev 16:8 En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi; en aan hom is mag 
gegee om mense met vuur te skroei.  
v9 En die mense is met groot hitte verskroei en die Naam van God, wat mag het oor 
hierdie plae, gelaster, en hulle het hulle nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie. = 
Die son ontplof 

Die 5de Gedenkplaat van God se toorn 

Rev 16:10 En die vyfde engel het sy skaal op die troon van die dier uitgegooi; en sy 
koninkryk was vol duisternis; en hulle het hul tonge geknaag van pyn,  
v11 en die God van die hemel gelaster oor hul pyne en hul swere, en nie berou 
gehad oor hul dade nie. = Die Aarde in Duisternis 
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Die 6de Gedenkplaat van God se toorn 

Rev 16:12 En die sesde engel het sy skaal op die groot Eufraatrivier uitgegooi; en sy 
water het opgedroog, sodat die weg van die konings van die Ooste berei kon word.  
v13 En ek het drie onrein geeste soos paddas sien kom uit die bek van die draak en 
uit die bek van die dier en uit die bek van die valse profeet.  
v14 Want hulle is die geeste van duiwels wat wonders doen, wat uitgaan na die 
konings van die aarde en van die hele wêreld, om hulle te versamel vir die geveg 
van daardie groot dag van God, die Almagtige. 

Die 2de Koms van Jesus Christus 

Openb 16:15 Kyk, Ek kom soos 'n dief. Welgeluksalig is hy wat waak en sy klere 
bewaar, dat hy nie naak loop en hulle sy skande sien nie. 

Mat 24:29 Onmiddellik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister 
word, en die maan sal sy lig nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die 
kragte van die hemele sal geskud word :  
V30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel; en dan sal al die 
stamme van die aarde rou bedryf, en hulle sal die Seun van die mens sien kom op 
die wolke van die hemel met krag en groot heerlikheid. 

1Th 4:14 Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, so sal God ook die 
wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.  
v15 Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe 
oorbly tot die wederkoms van die Here die ontslapenes nie sal verhinder nie.  
v16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 
'n aartsengel en met die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal 
eerste opstaan :  
v17 dan sal ons wat lewe en oorbly, weggevoer word saam met hulle in die wolke, 
die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 

Die Wegraping vind plaas. 

1Th 4:v16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die 
stem van 'n aartsengel en met die basuin van God; en die wat in Christus gesterf 
het, sal eerste opstaan :  
v17 dan sal ons wat in die lewe oorbly, gevang word. saam met hulle in die wolke, 
die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 

Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en 
dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en hulle sal die Seun van die mens 
sien kom op die wolke van die hemel met krag en groot heerlikheid.  
Mat 24:31 En Hy sal sy engele uitstuur met groot basuingeluid, en hulle sal sy 
uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemel tot 
die ander einde. 
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En dan uiteindelik die Slag van Armageddon. 

Rev 16:16 En hy het hulle bymekaar laat kom op 'n plek wat in Hebreeuse taal 
genoem word Armageddon.  
V17 En die sewende engel het sy skaal in die lug uitgegooi; en daar het 'n groot 
stem uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat sê: Dit is verby. 

– AL Hierdie gebeure in 3 en half jaar tydperk. – 

Met hierdie inligting dink ek persoonlik dat die volle 3 en half jaar van die Groot 
Verdrukking nie net 'n Christelike Verdrukking sal wees nie, Ek Dink dat 'n Groter 
Deel van hierdie Groot Verdrukking 'n Ongelowige Verdrukking sal wees wat ons as 
Christene sal aanskou! 

Ek wil graag hierdie 3 en 'n half jaar Groot Verdrukking opbreek in 3 afdelings 
volgens Johannes se leidraad wat hy vir ons nagelaat het in Openbaring Hoofstuk 
12.  
Tyd, tye en 'n halwe tyd. 

S1. Die 1ste Jaar. (Tyd) Kom ons noem dit “Die Antichris se Jaar!”  
In hierdie jaar sal die volgende gebeure gebeur!– Die gruwel van verwoesting.– Dan 
moet die merk of verseëling van die Judese Jode plaasvind.– Dan moet die Jode wat 
in Judea is vlug.– Dan word die 666 Merk van dier geïmplementeer. .– Dan word 
Christene wat nie die 666 geneem het nie gemerk met die Seël van God op hulle 
voorkoppe. 

S2. Die 2de en 3de Jaar. (Times) Kom ons noem dit “Die toorn van God se 2 jaar”  
In hierdie jare sal die volgende gebeure gebeur!– Christian gaan dan in 
Engelbeskerming in voor die 5de trompet klink, net voordat die toorn van God op 
aarde plaasvind teen die draers van die Merk van die Dier.– Die 5de Trompet Klink.– 
Die Toorn van God Begin.– Die 1ste Gedenkplaat– Die 2de Gedenkplaat– Die 3de 
Gedenkplaat– Die 6de Trompet Klink 

S3. Die laaste 6 maande ('n halwe tyd) Kom ons noem dit "Die redding in die donker" 

In hierdie 6 maande sal die volgende gebeure plaasvind! 

Dit sal begin met die son wat ontplof!  
– Die 4de Gedenkplaat, Groot Hitte en Vure  
– Die 5de Gedenkplaat, Son het uitgebrand, totale Duisternis op Erath en die 
Hemele  
– Die 6de Plaak, Leërs van die wêreld maak gereed om teen God te veg  
– Die 2de Koms van Jesus Christus  
– Die Wegraping van die Christene 

En dan uiteindelik die Slag van Armageddon. 
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Hierdie verklaring van Jesus kom by my op! 

 
Mat 24:22 En as daardie dae nie verkort word nie, sou geen vlees gered word nie; 
maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.  
Ja! Ons sal in die 1ste Jaar van die Groot Verdrukking vervolg word, die Antichris 
wat die Christene en die Jode dwing om die Merk van die Dier te neem. 

Rev 12:17 En die draak was kwaad op die vrou en het gegaan om oorlog te voer 
teen die oorblyfsel van haar nageslag wat die gebooie van God bewaar en die 
getuienis van Jesus Christus het. 

Maar die meerderheid van die Groot Verdrukkingstydperk sal 100% wees vir die 
Draers van die Merk van die Dier. Eintlik sal 2 en 'n half jaar van die Groot 
Verdrukking 'n Ongelowige Verdrukking wees. 

EN ek glo ook dat die Heilige Gees ons sal bystaan om die Antichris te vlug in die 
1ste Jaar genaamd die “Jaar van die Antichris”  
Hiervoor moet ons kyk wat gebeur in die 1ste 3 en halwe Jaar van die 
Vredesooreenkoms, die 1290 dae voor die gruwel van die verwoesting. 

Wat sal die gebeure voor die Groot Verdrukking wees! 

– Die Aankoms van die Joodse Messias.  
– Die Vredesooreenkoms – Die Geboorte van die Land Palestina in die Ou Judea 
(Wesbank) – En Die Groot Christelike Herlewing en Laaste uitstorting van die Heilige 
Gees 

Ons sien dat die Laaste Groot Herlewing sal plaasvind in die 1ste 3 en halwe jaar 
van die Vredesooreenkoms, net voor die Groot Verdrukking en die Toorn van God 
plaasvind! 

Handelinge Hoofstuk 2 bevestig dit: 

Act 2:16 Maar dit is wat gespreek is deur die profeet Joël;  
v17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en 
julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongmanne sal gesigte sien, en julle 
ou mense sal drome droom. :v18 En op my diensknegte en oor my diensmaagde sal 
Ek in daardie dae van my Gees uitstort; en hulle sal profeteer:v19 En Ek sal wonders 
doen bo in die hemel en tekens onder op die aarde; bloed en vuur en rookdamp: v20 
Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat daardie groot 
en merkwaardige dag van die Here kom;  
v21 En dit sal gebeur dat elkeen wat die die naam van die Here sal gered word. 

99 % van Christene het nooit die volledige beskrywing van hierdie verse gelees nie; 
dit bevestig eintlik dat die Groot Herlewing en Laaste Heilige Gees-doop sal 
plaasvind voor die Groot Verdrukking voor die Gruwel van Verlatenheid. 
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Meeste Pastore en Onderwysers leer net verse 16 t0 18. Maar het nog nooit so 
duidelik na die leidraad van die tyd wat vir ons oorgebly het gekyk nie! 

Kom ons kyk na Vers 19. Dit beskryf die toorn van God en wat Jesus vir ons gesê 
het in Matt 24.  
Bloed – Vars en seewater word stalbloed, Gedenkplaat nr 2 en 3 van God se Toorn ,  
Vuur – Gedenkplaat nr 4 van God se Toorn = Son Ontplof en Hitte Verbrand mense 
en veroorsaak brande op Aarde. Damp van Rook = Die Supervulkaan wat tydens die 
5de Trompet uitgebars het. 

Kom ons kyk na Vers 20; dit alles bevestig wat Jesus in Matt 24 gesê het  
Die son sal in duisternis verander word = Gedenkplaat 4 van die toorn van God.  
Die maan in bloed = Plaak 5 van die toorn van God voordat daardie groot en 
merkwaardige dag van die Here aanbreek. = Die 2de Koms van Jesus Christus en 
die Wegraping. 

Wat die rol sal wees, sal die Heilige Gees speel in die Groot Verdrukking. Die 
gedeelte wat die Christene die “Jaar van die Antichris” noem 

Die Rol van die Heilige Gees tydens die 7 Jaar Vredesooreenkoms 

Help ons om die Vals Profeet en die Antichris te identifiseer!  
(1Co 12:3) Daarom gee ek julle om te verstaan dat niemand wat deur die Gees van 
God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie, en dat niemand kan sê dat Jesus die 
Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. 

1Jn 4:3 En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is 
nie uit God nie; en dit is die Gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy 
sou kom; en selfs nou al is dit in die wêreld. 

1Jn 4:1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit 
God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.  
Dan tydens die Vredesooreenkoms Tyd wat ons met Vuur dryf om te evangeliseer 
soos nog nooit tevore met Waarheid nie! 

(Ef 1:13) Op wie julle ook vertrou het, nadat julle die woord van die waarheid gehoor 
het, die evangelie van julle verlossing; in wie julle ook, nadat julle geglo het, verseël 
is met die Heilige Gees van die belofte, 

Mar 13:11 Maar wanneer hulle julle lei en julle oorgee, moenie vooraf dink oor wat 
julle moet spreek nie, en julle moet julle nie vooraf besin nie; maar alles wat julle in 
daardie uur gegee sal word, spreek julle; praat, maar die Heilige Gees. 

Luk 4:18 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie 
aan die armes te verkondig; Hy het My gestuur om die gebrokenes van hart te 
genees, om verlossing aan gevangenes te verkondig en herstel van gesig aan 
blindes, om die wat gebroke is, vry te laat, 
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Stort dan die Gees in ons uit vir die laaste keer by die Laaste Groot Herlewing 
tydens die 1ste Deel van die 7 Jaar Vredesooreenkoms! Net voor die Groot 
Verdrukking, die Toorn van God en die 2de Koms van Jesus Christus 

Hand 2:17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle 
vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongmanne sal gesigte 
sien, en julle ou mense sal drome droom:  
v18 En op my diensknegte en oor my diensmaagde sal Ek in daardie dae van my 
Gees uitstort; en hulle sal profeteer:v19 En Ek sal wonders doen bo in die hemel en 
tekens onder op die aarde; bloed en vuur en rookdamp:v20 Die son sal verander 
word in duisternis en die maan in bloed, voordat daardie groot en merkwaardige dag 
van die Here kom;v21 en dit sal gebeur dat elkeen wat die die naam van die Here 
sal gered word. 

En dan sal Sy Troosrol nodig wees wanneer ons al ons Luukshede en huidige huis 
moet agterlaat wanneer die 666 geïmplementeer word! 

Jud 1:17 Maar, geliefdes, dink aan die woorde wat tevore gespreek is deur die 
apostels van onse Here Jesus Christus ;  
v18 Hoe dat hulle vir julle gesê het dat daar in die laaste tyd spotters moet wees wat 
volgens hulle eie goddelose begeerlikhede moet wandel.  
v19 Dit is hulle wat hulleself afsonder, sensueel, sonder die Gees.  
v20 Maar julle, geliefdes, bou julleself op in julle allerheiligste geloof, bid in die 
Heilige Gees,  
v21 Bewaar julleself in die liefde van God, terwyl julle die barmhartigheid van onse 
Here Jesus Christus verwag tot die ewige lewe.  
v22 En met sommige het hulle medelye en maak 'n verskil:  
v23 En ander red met vrees deur hulle uit die vuur te ruk; haat selfs die kleed wat 
deur die vlees bevlek is.v24 Aan Hom nou wat magtig is om julle van val te bewaar 
en julle onberispelik voor die aangesig van sy heerlikheid te stel met groot 
blydskap,v25 aan die enigste wyse God, ons Verlosser, kom toe eer en majesteit , 
heerskappy en mag, nou en altyd. Amen. 

Dan het ons die Leidende Krag van die Heilige Gees nodig om ons na Veiligheid te 
lei om die Antichris te vlug wat die Merk van die Dier aan ons wil afdwing! 

(Luk 4:1) en is deur die Gees na die woestyn gelei, 

(Openb 13:10) Hy wat in ballingskap lei, sal in ballingskap gaan; hy wat met die 
swaard doodslaan, moet met die swaard gedood word. Hier is die geduld en die 
geloof van die heiliges.  
O julle kleingelowiges? God sal sorg vir Gebruik tydens die Groot Verdrukking! 

MATTHEUS 6:31 Daarom moet jy jou nie bekommer nie en sê: Wat moet ons eet? 
Of, wat sal ons drink? of : Waarmee sal ons aangetrek word?  
v32 (Want na al hierdie dinge soek die heidene: ) want julle hemelse Vader weet dat 
julle al hierdie dinge nodig het.  
v33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid; en al hierdie dinge 
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sal vir julle bygevoeg word.  
v34 Bedenk dan nie vir die môre nie, want die môre sal oor sy eie dinge nadink. Die 
boosheid daarvan is tot die dag toe genoeg. 

'n Ander Openbaring wat God vir my gewys het vir die Tydperk wat die Jaar van die 
Antichris genoem word, kom vandaan 

Rev 13:16 En Hy laat almal, klein en groot, ryk en arm, vrymense en slawe, 'n merk 
op hulle regterhand of op hulle voorhoofde ontvang. 

Die antichris sal al sy volgelinge en ongelowiges merk met Merk van die Dier in hulle 
regterhand onder die vel. Maar al die Christene en Jode, Wat hierdie merk van die 
Dier geneem het, Die 666 vrywillige of onvrywillige sal in die Voorkop gemerk word. 

Hoekom in die voorkop? Dit is 'n mislukking behalwe dat die Antichris teen God sal 
inbring wat Sy mense in die Voorkop verseël met Sy seël van beskerming!  
Daar sal 2 Groepe Mense wees wat die Seël van God op hulle voorkoppe sal 
ontvang. 

Die Jode wat uit Judea gevlug het, uit hierdie groep sou slegs 144 000 12 000 uit die 
12 Stamme van Israel gekies word. Hulle sal in die wildernis verseël word voordat 
hulle in Engelbeskerming gaan. 

Rev 7 = Seël en Rev 12, Engelbeskerming. 

Die 2de Groep sal die Christene oor die hele wêreld wees wat die Groot Menigte 
Openbarings Hoofstuk 7 uitmaak. 

Rev 7:9 Hierna het ek gesien, en kyk, 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, van 
al die nasies en geslagte en volke en tale, staan voor die troon en voor die Lam, 
bekleed met wit klere. , en palms in hulle hande; 

En die Verseëling van hierdie Groep sal plaasvind net voor die 5de Trompet klink, 
Openb 9.  
Beide hierdie Groepe sal onder Engelbeskerming op Aarde wees gedurende die 
Laaste 3 en 'n half Jaar voor die 2de Koms van Jesus Christus. 

 

Dit beskryf 'n toneel in die Hemel na die Groot Verdrukking. 

Rev 7:13 En een van die ouderlinge het geantwoord en vir my gesê: Wat is hulle wat 
bekleed is met wit klere? En waar kom hulle vandaan?  
v14 En ek het vir hom gesê: Meneer, u weet dit. En Hy sê vir my: Dit is hulle wat uit 
die groot verdrukking gekom het en hulle klere gewas en wit gemaak het in die bloed 
van die Lam.  
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v15 Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in sy tempel, 
en Hy wat op die troon sit, sal onder hulle woon.  
v16 Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie; en die son sal hulle nie 
aansteek nie en geen hitte nie.  
v17 Want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na 
lewende waterfonteine lei, en God sal al die trane van hulle oë afvee.  
Vers 16 en 17 Bevestig dat alle Christene onder Engelbeskerming sal wees, en daar 
sal na ons omgesien word !  
V 16 Noem gebeurtenisse wat tydens die Toorn van God plaasvind.  
Honger en dors = Met al die water op aarde wat na bloed verander het, sal daar 
geen kos en water wees nie, en die draers van die merk van die dier sal honger en 
dors! 

Hitte van die son = die 4de plaat van die toorn van God, soos die son ontplof!  
Jesus en Sy Engele sal vir ons sorg tydens die Groot verdrukking en verder in die 
toorn van God-tydperk! 

Ek wil afsluit met verse uit Psalm 91, Psalm 91 is geskryf om die Christelike siening 
en getuienis van die Toorn van God Tydperk te beskryf!  
Psa 91:1 Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste woon, sal vernag in die 
skaduwee van die Almagtige.  
v2 Ek sal van die HERE sê: Hy is my toevlug en my vesting: my God; op Hom sal ek 
vertrou.  
v3 Waarlik, Hy sal jou red uit die vangnet van die voëlvanger en van die rumoerige 
pes. *(Die leërs van die Antichris )  
v4 Hy sal jou bedek met sy vere, en onder sy vlerke sal jy vertrou: sy waarheid sal 
jou skild en skild wees. *(Engelbeskerming )  
v5 Jy mag nie bang wees vir die verskrikking in die nag nie; ook nie vir die pyl wat 
bedags vlieg nie; *(Die 6de Basuinoorlog)v6 Ook nie vir die pes wat in duisternis 
wandel nie; ook nie vir die verwoesting wat op die middag verwoes nie.  
v7 Duisend sal aan jou sy val en tienduisend aan jou regterhand; maar dit sal nie 
naby jou kom nie.  
v8 Net met jou oë sal jy die loon van die goddelose aanskou en sien. *(Die beloning 
van die goddelose = Die toorn van God )  
v9 Omdat jy die HERE, wat my toevlug is, die Allerhoogste, jou woning gemaak het; 
v10 geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou woning kom nie. . *(Die plate van 
God se toorn )  
v11 Want Hy sal sy engele oor jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.  
v12 Hulle sal jou op hul hande dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie.  
v13 Op die leeu en die adder moet jy trap; die jong leeu en die draak moet jy met die 
voete vertrap.  
v14 Omdat hy My liefhet, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom verhef, omdat hy my 
Naam geken het.  
v15 Hy sal My aanroep, en Ek sal hom antwoord: Ek sal by hom wees in 
benoudheid; Ek sal hom verlos en hom eer.  
v16 Met 'n lang lewe sal Ek hom versadig en hom my heil laat sien. 
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PLAAS JOU ALLE VERTROUE IN GOD, EN BEKEER BY GOD DAT JY IN DIE 
GROOTSTE LEUEN VAN SATAN, DIE VOOR- EN MIDDELDE VERDRUKKING 
GLO! 
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7. Die 666 Merk van die Dier word 
geïmplementeer 

Rev 13:1 En ek het op die sand van die see gaan staan en 'n dier uit die see sien 
opkom, met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone, en op sy koppe 
die naam van godslastering. 
Rev 13:2 En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote was soos die 
pote van 'n beer en sy bek soos die bek van 'n leeu; en die draak het hom sy krag 
gegee en sy sitplek en groot gesag. 
Rev 13:3 En ek het een van sy koppe gesien asof dit doodgewond was; en sy dodelike 
wond is genees, en die hele wêreld was verwonderd agter die dier aan. 
Rev 13:4 En hulle het die draak aanbid wat aan die dier mag gegee het, en die dier 
aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? wie is in staat om teen hom oorlog te voer? 
Rev 13:5 En 'n mond is aan hom gegee wat groot dinge en godslasteringe uitspreek; 
en aan hom is mag gegee om twee en veertig maande te bly. 
Rev 13:6 En hy het sy mond geopen in godslastering teen God, om sy Naam en sy 
tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster. 
Rev 13:7 En dit is aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te 
oorwin, en mag aan hom gegee is oor alle geslagte en tale en nasies. 
Rev 13:8 En almal wat op die aarde woon, sal Hom aanbid wie se name nie van die 
grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, 
geskrywe is nie. 
Openb 13:9 As iemand 'n oor het, laat hom hoor. 
Rev 13:10 Hy wat in ballingskap lei, sal in ballingskap gaan; wie met die swaard 
doodslaan, moet met die swaard gedood word. Hier is die geduld en die geloof van 
die heiliges. 
Rev 13:11 En ek het 'n ander dier uit die aarde sien opkom; en hy het twee horings 
gehad soos 'n lam, en hy het gepraat soos 'n draak. 
Rev 13:12 En hy oefen al die mag van die eerste dier voor hom uit en laat die aarde en 
die wat daarop woon die eerste dier aanbid wie se dodelike wond genees is. 
Rev 13:13 En Hy doen groot wonders, sodat Hy vuur uit die hemel op die aarde laat 
neerdaal voor die oë van die mense, 
Rev 13:14 en verlei die bewoners van die aarde deur die wonders wat hy mag doen 
voor die oë van die dier; en aan die bewoners van die aarde gesê dat hulle 'n beeld 
moet maak vir die dier wat deur 'n swaard gewond is en geleef het. 
Rev 13:15 En hy het mag gehad om die beeld van die dier lewend te maak, sodat die 
beeld van die dier ook sou spreek en veroorsaak dat almal gedood sou word wat die 
beeld van die dier nie aanbid nie. 
Rev 13:16 En Hy laat almal, klein en groot, ryk en arm, vrymense en slawe, 'n merk op 
hulle regterhand of op hulle voorhoofde ontvang. 
Rev 13:17 En dat niemand mag koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die 
naam van die dier of die getal van sy naam het. 
Openb 13:18 Hier is wysheid. Laat hom wat verstand het, die getal van die dier tel, 
want dit is die getal van 'n mens; en sy getal was seshonderd ses en sestig. 
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Nuwe Wêreldbank-hoof wil die wêreldwye merk-identifikasiestelsel implementeer  
Paul Romer is reeds besig om die pot te roer as die Wêreldbank se nuwe 
hoofekonoom – Wall Street Journal. 

Slegs weke na sy nuwe werk as die Wêreldbank se nuwe hoofekonoom, is Paul 
Romer reeds besig om die verouderende ontwikkelingsinstelling te skud.  
Hy praat reeds van 'n wêreldwye identifikasiestelsel wat kan help om die probleem 
van finansiële insluiting vir die armstes in een slag te takel. 

Mnr. Romer sien ook potensiaal om Indië se Aadhaar biometriese 
identifikasienommer wêreldwyd aan te pas as 'n manier om te help om die geraamde 
twee miljard mense regoor die wêreld in die finansiële stelsel te bring. Hy vergelyk 
die idee met die internetprotokolstelsel wat die weg gebaan het vir die wêreldwye 
datadeelrevolusie. 

Vir baie van die wêreld se armstes is die verkryging van 'n bankrekening 'n groot 
struikelblok weens die gebrek aan dokumentasie .  
"Dit is 'n wonderlike manier om burgers te bemagtig," het mnr. Romer gesê. 

Hy stel voor dat die Wêreldbank sy eie sjabloon aanneem wat in lande regoor die 
wêreld toegepas kan word. Behalwe om diegene in te sluit wat tans van die 
finansiële stelsel uitgesluit is, kan dit ook help om mense in die formele sektor in te 
bring, arbeidsregte te beskerm en belasting- en pensioenstelsels te verbeter.  
Indië se Aadhaar-biometriese identifikasienommer is 'n 12-syfer unieke 
identifikasienommer, versterk deur 'n vingerafdruk en irisskandering van burgers vir 
verhoogde egtheid en sekuriteit. 

Sonder 'n formele bewys van identiteit is baie dienste, van bankwese tot 
staatsubsidies, nie beskikbaar vir mense wat alternatiewe moet vind nie, gewoonlik 
duurder. 

Die Bybel beskryf 'n stelsel waarvolgens 'n persoon nie in staat sal wees om te koop 
of te verkoop sonder 'n nommer wat deur die regering toegeken is net voor die 
Wederkoms van Jesus Christus en die slag van Armageddon  
Openbaring 13:16-18 nie, waarna algemeen verwys word. as die Merk van die 
Dier.Openb 13:16 En hy laat almal, klein en groot, ryk en arm, vrymense en slawe, 'n 
merk op hulle regterhand of op hulle voorhoofde ontvang:Op 13:17 En dat geen die 
mens kan koop of verkoop, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die 
getal van sy naam het. Openb 13:18 Hier is wysheid. Laat hom wat verstand het, die 
getal van die dier tel, want dit is die getal van 'n mens; en sy getal was seshonderd 
ses en sestig. 

Vir diegene van ons wat die profesieë van die Bybel volg, word enige poging om 'n 
globale identifikasiestelsel af te dwing, wat elke mens op aarde dwing om 'n unieke 
identifikasienommer te hê om in die samelewing te funksioneer, gesien as 'n 
voorloper van die Merk van die dier-stelsel in die eindtyd! 
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Meer oor AADHAAR! 

 

 

Die nommer is gekoppel aan die inwoner se basiese demografiese en biometriese 
inligting soos foto, tien vingerafdrukke en twee irisskanderings, wat in 'n 
gesentraliseerde databasis gestoor word. Die unieke ID sal ook kwalifiseer vir as 'n 
geldige ID terwyl hy van verskeie staatsdienste gebruik maak, of voordele onder 
NSAP of pensioenskemas, Universele Rekeningnommer (UAN) onder EPFO; en vir 
sommige ander dienste, soos 'n SIM-kaart of die opening van 'n bankrekening. 

Die Unieke Identifikasie-owerheid van Indië (UIDAI) is 'n sentrale 
regeringsagentskap van Indië. Die doelwit is om die biometriese en demografiese 
data van inwoners in te samel, dit in 'n gesentraliseerde databasis te stoor en 'n 12-
syfer unieke identiteitsnommer genaamd Aadhaar aan elke inwoner uit te reik. Dit 
word beskou as die wêreld se grootste nasionale identifikasienommerprojek.  
AADHAAR is 'n Hindi-woord wat 'fondament' of 'basis' beteken. AADHAAR is 'n nie-
kommersiële / nie-regeringsorganisasie wat in Augustus 1997 gestig is, wat 
ondersteuning bied vir grondvlak-ontwikkeling in Indië. Dit is begin deur studente van 
Indië wat nagraadse studies by die Universiteit van Twente, Nederland, bygewoon 
het. Ons is 'n geregistreerde groep by die KVK Nederland met dossiernommer: 
08099671. Die groep funksioneer met die hulp van vrywillige werkers en poog om 
feitlik geen koste aan organisatoriese aktiwiteite aan te gaan nie. 

AADHAAR oorbrug die gaping tussen die wat het en nie het nie. Dit dien om diegene 
wat minderbevoorregtes wil ondersteun, te verbind met die behoeftiges aan wie 
hierdie ondersteuning 'n verbetering in hul lewenstandaard kan bewerkstellig en 
hulle uit armoede kan lei. 
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Vanaf Maart 2016 was die oorspronklike wetgewing om UIDAI te ondersteun nog 
hangende in die parlement van Indië. Op 3 Maart 2016 is 'n nuwe geldwetsontwerp 
vir die doel in die Parlement ingestel. Op 11 Maart 2016 is die Aadhaar-wet 
(geteikende lewering van finansiële en ander subsidies, voordele en dienste), 2016, 
in die Lok Sabha goedgekeur. Op 26 Maart 2016, 

Die Aadhaar (geteikende lewering van finansiële en ander subsidies, voordele en 
dienste) Wet, 2016 is in die Staatskoerant van Indië in kennis gestel.  
Sommige burgerlike vryheidsgroepe, soos Citizens Forum for Civil Liberties en 
Indian Social Action Forum (INSAF), het die projek gekant teen 
privaatheidskwessies. 

 

Op 23 September 2013 het die Hooggeregshof van Indië 'n tussentydse bevel 
uitgereik wat sê dat "geen persoon moet ly omdat hy nie Aadhaar kry nie" aangesien 
die regering nie 'n diens aan 'n inwoner kan weier as hy/sy nie Aadhaar besit nie, 
aangesien dit vrywillig is en nie verpligtend nie. In nog 'n tussentydse bevel op 11 
Augustus 2015 het die Hooggeregshof van Indië beslis dat "UIDAI/Aadhaar nie vir 
enige ander doeleindes gebruik sal word nie, behalwe die Openbare 
Verspreidingstelsel, keroseen en VPG-verspreidingstelsel" en het dit duidelik 
gemaak dat selfs vir die gebruik van hierdie fasiliteite Aadhaar kaart sal nie 
verpligtend wees nie. 

Oorsig  
Die Unieke Identifikasie-owerheid van Indië (UIDAI) is in Januarie 2009 deur die 
Regering van Indië op die been gebring, as 'n aangehegte kantoor onder beskerming 
van die Beplanningskommissie met 'n kennisgewing in die koerant. Die UIDAI het 'n 
mandaat om 'n 12-syfer unieke identifikasie (UID) nommer (genoem as Aadhaar) 
aan al die inwoners van Indië toe te ken. Soos per die kennisgewing, is die UIDAI die 
verantwoordelikheid gegee om plan en beleid neer te lê om UID-skema te 
implementeer, om die UID-databasis te besit en te bedryf en verantwoordelik te 
wees vir die opdatering en instandhouding daarvan op 'n deurlopende basis. Die 
implementering van UID-skema behels generering en toewysing van UID aan 
inwoners; definieer meganismes en prosesse vir die interkoppeling van UID met 
vennootdatabasisse; werking en bestuur van alle stadiums van UID lewensiklus; 
opstel van beleide en prosedures vir die opdatering van meganisme en definieer 
gebruik en toepaslikheid van UID vir die lewering van verskeie dienste onder andere. 
Die nommer is gekoppel aan die inwoner se basiese demografiese en biometriese 
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inligting soos foto, tien vingerafdrukke en twee irisskanderings, wat in ’n 
gesentraliseerde databasis gestoor word. 

Die UIDAI-datasentrum is geleë in Industrial Model Township (IMT) Manesar in die 
staat Haryana. 

Vanaf die uitreiking van eerste UID in September 2010, het die UIDAI daarop gemik 
om UID uit te reik – 'n unieke 12-syfer Aadhaar-nommer aan al die inwoners wat (a) 
robuust genoeg is om duplikaat en vals identiteite uit te skakel, en (b) geverifieer kan 
word en geverifieer op 'n maklike en koste-effektiewe manier aanlyn enige plek, 
enige tyd. Die regering van Indië erken in 'n kennisgewing gedateer 16 Desember 
2010 die brief uitgereik deur Unique Identification Authority of India (UIDAI) wat 
besonderhede van naam, adres en Aadhaar-nommer bevat, as 'n amptelik geldige 
dokument. Dit het ook nie ten doel om enige identiteitskaarte wat nie bestaan nie te 
vervang, en dit is ook nie 'n kennis van burgerskap nie. Aadhaar verleen nie 
burgerskap nie en waarborg ook nie regte, voordele of aansprake nie. Aadhaar is 'n 
ewekansige getal wat nooit met 'n 0 of 1 begin nie, en is nie gelaai met profilering of 
intelligensie in identiteitsnommers wat dit onvatbaar maak vir bedrog en diefstal nie. 
Die unieke ID sal ook kwalifiseer as 'n geldige ID terwyl dit verskeie staatsdienste 
gebruik, soos 'n VPG-verbinding of gesubsidieerde rantsoen of keroseen van PDS of 
voordele onder NSAP of pensioenskemas, e-teken, digitale sluitkas,[25] Universele 
Rekeningnommer ( UAN) onder EPFO; en vir sommige ander dienste, soos 'n SIM-
kaart of die opening van 'n bankrekening. Volgens die UIDAI-webwerf kan enige 
Aadhaar-houer of diensverskaffer 'n Aadhaar-nommer vir sy egtheid verifieer deur 'n 
gebruikersvriendelike diens van UIDAI genaamd Aadhaar Verification Service (AVS) 
wat op sy webwerf beskikbaar is. 'n Inwoner wat reeds onder die Nasionale 
Bevolkingsregister ingeskryf is, hoef ook nie weer vir Aadhaar in te skryf nie. 

Inskrywing  
Vanaf 26 November 2016 is 108 crore (1,08 miljard) Aadhaar-nommers in die projek 
in Indië uitgereik.  
INDIA Bevolking 1 210 601 445.  
AADHAARs uitgereik 1 081 564 541,% van Bevolking 89,34% 

Vandag 'n Kaart, met 'n Nommer!  
Môre 'n Nommer OF Chip in die regterhand. 
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8. Die Seël van God 

Die Seël van die 144 000 Jode 

Rev 7:1 En ná hierdie dinge het ek vier engele sien staan op die vier hoeke van die aarde en 
die vier winde van die aarde vashou, sodat die wind nie sou waai teen die aarde of teen 
die see of teen enige boom nie. 

Rev 7:2 En ek het 'n ander engel uit die ooste sien opkom met die seël van die lewende God, 
en hy het met 'n groot stem uitgeroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde 
en die see te beskadig: 

Rev 7:3 en sê : Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die dienaars van 
onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. 

Rev 7:4 En ek het die getal van die verseëldes gehoor, en honderd vier en veertig duisend 
verseëldes van al die stamme van die kinders van Israel. 

 
 
 
 

Die Seël van die Groot Ongenommerde Kinders van God 
 
 
Rev 9:1 En die vyfde engel het geblaas, en ek het 'n ster uit die hemel op die aarde sien val, 

en aan hom is die sleutel van die afgrond gegee. 
Rev 9:2 En hy het die afgrond oopgemaak; en daar het rook uit die put opgegaan soos die 

rook van 'n groot oond; en die son en die lug is verduister deur die rook van die put. 
Rev 9:3 En daar het uit die rook sprinkane op die aarde uitgekom, en aan hulle is mag gegee 

soos die skerpioene van die aarde mag het. 
Rev 9:4 En aan hulle is bevel gegee dat hulle geen skade aan die gras van die aarde of aan 

enige groen ding of enige boom moes doen nie; maar net daardie manne wat nie die seël 
van God op hulle voorhoofde het nie. 

Rev 9:5 En aan hulle is gegee dat hulle hulle nie sou doodmaak nie, maar dat hulle vyf 
maande gepynig moes word; en hulle pyniging was soos die pyniging van 'n skerpioen 
wanneer hy 'n mens slaan. 

 

Jode in beskerming 

Mat 24:15  Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die 
profeet Daniël, in die heiligdom sien staan, laat hom wat dit lees, verstaan.  

Mat 24:16  Laat dan die wat in Judéa is, die berge in vlug.  
Mat 24:17  Laat hom wat op die dak is, nie afkom om iets uit sy huis te neem nie.  
Mat 24:18  En laat hom wat in die veld is, nie terugkom om sy klere te neem nie.  
Mat 24:19  En wee die swangeres en die wat soog in daardie dae!  
Mat 24:20  Maar bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbatdag sal wees nie.  
Mat 24:21  Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld 

af tot nou toe nie was en ook nooit sal wees nie.  
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Rev 12:1 En 'n groot wonder het in die hemel verskyn; 'n vrou bekleed met die son, en die 
maan onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van twaalf sterre; 

Rev 12:2 En sy wat swanger was, het gehuil, baar in die barensnood en pyn gehad om te baar. 
Rev 12:3 En daar het 'n ander wonder in die hemel verskyn; en daar was 'n groot rooi draak 

met sewe koppe en tien horings en sewe krone op sy koppe. 
Rev 12:4 En sy stert het die derde deel van die sterre van die hemel getrek en hulle op die 

aarde gegooi; . 
Rev 12:5 En sy het 'n manlike kind gebaar wat al die nasies met 'n ysterstaf sou regeer; en 

haar kind is weggeruk na God en na sy troon. 
Rev 12:6 En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed 

gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend twee honderd en sestig dae lank. 
Rev 12:7 En daar was oorlog in die hemel: Migael en sy engele het teen die draak geveg; en 

die draak het geveg en sy engele, 
Rev 12:8 En nie oorwin nie; en hulle plek is nie meer in die hemel gevind nie. 
Rev 12:9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word Duiwel en Satan, 

wat die hele wêreld verlei; hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom 
neergewerp. 

Rev 12:10 En ek het 'n harde stem in die hemel hoor sê: Nou het die verlossing en sterkte en 
die koninkryk van onse God en die krag van sy Christus gekom, want die aanklaer van 
ons broeders is neergewerp, wat hulle voorheen aangekla het onse God dag en nag. 

Rev 12:11 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle 
getuienis; en hulle het hulle lewe tot die dood toe nie liefgehad nie. 

Rev 12:12 Daarom , wees bly, hemele en wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde 
en die see! want die duiwel het na julle neergedaal met groot toorn, omdat hy weet dat hy 
min tyd het. 

Rev 12:13 En toe die draak sien dat hy op die aarde neergewerp is, het hy die vrou vervolg 
wat die seuntjie gebaar het.  

Rev 12:14 En aan die vrou is twee vlerke van 'n groot arend gegee om die woestyn in te vlieg, 
na haar plek, waar sy gevoed word vir 'n tyd en tye en 'n halwe tyd, van die aangesig van 
die slang. 

Rev 12:15 En die slang het water soos 'n vloed uit sy bek uitgegooi agter die vrou aan, om 
haar deur die vloed te laat wegvoer. 

Rev 12:16 En die aarde het die vrou gehelp, en die aarde het haar mond oopgemaak en die 
vloed wat die draak uit sy bek gegooi het, verslind. 

Rev 12:17 En die draak was kwaad op die vrou en het gegaan om oorlog te voer teen die 
oorblyfsel van haar nageslag wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus 
Christus het. 

 

'n 2de Joodse Holocaust voorspel deur Jesus en Johannes, 

 
Jesus het 'n 2de Holocaust voorspel teen die Jode wat in die Ou Judea woon, nou 
die Wesoewer, Johannes het hierdie Holocaust bevestig en bevestig dat 144 000 
Jode gered en in veilige bewaring gehou sal word tot die 2de Koms van Jesus, 
Hierdie 144 000 sal gered word deur VSA-troepe en sal hulle help om die Jordaan-
wildernis in te vlug. 

Dit sal gebeur 42 maande na die onthulling van die 3de Joodse Tempel in 
Jerusalem, wanneer die Binnekort toekomstige Joodse Messias (nie Jesus nie) die 
Daaglikse Opofferings in hierdie nuwe Tempel stop en die Antichris word vir die 
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Christene wat die Merk van die Dier implementeer, die 666. Daniël bevestig hierdie 
Gruwel van Verlatenheid soos dit genoem word. 

Mat 24:15 ~ 21 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan 
gespreek is deur die profeet Daniël, in die heiligdom sien staan, laat hy wat lees, 
verstaan. Laat  
dan die wat in Judéa is, na die berge vlug. Laat hom wat op die dak is, nie afkom om 
iets uit sy huis te neem nie;  
en laat hom wat in die veld is, nie terugkom om sy klere te neem nie . En wee die 
swangeres en die wat in die soog dae!  
Maar bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbatdag sal wees nie ;  
want dan sal groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot 
nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. 

Dan 12:11 En van die tyd af dat die daaglikse offer weggeneem en die gruwel wat 
verwoesting maak opgerig word, sal daar duisend twee honderd en negentig dae 
verloop. 

Rev 12:6 En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God 
gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend twee honderd en 
sestig dae lank. 

Rev 12:14 En aan die vrou is twee vlerke van 'n groot arend gegee om die woestyn 
in te vlieg, na haar plek, waar sy gevoed word vir 'n tyd en tye en 'n halwe tyd, van 
die aangesig van die slang. 

Rev 12:17 En die draak was kwaad op die vrou en het gegaan om oorlog te voer 
teen die oorblyfsel van haar nageslag, wat die gebooie van God (Jode) bewaar en 
die getuienis van Jesus Christus (Christene) het. 

Openb 7:3 ~ 4 en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat 
ons die dienaars van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie.  
En ek het die getal van die verseëldes gehoor, en honderd vier en veertig duisend 
verseëldes van al die stamme van die kinders van Israel. 

Paulus bevestig die Oorname van die 3de Joodse Tempel 

2 Thess 2:3 ~ 4 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want daardie dag sal 
nie kom as daar eers 'n afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die 
seun van die verderf nie ;  
wat hom teëstaan en hom verhef bo alles wat God genoem word of wat aanbid word; 
sodat hy as God in die tempel van God sit en homself wys dat hy God is. 

Teologiestudente van Verskeie Godsdienste het verskillende uitkomste op 
besprekings wanneer hulle hierdie Onderwerp debatteer. 
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Wie is die 144 000 waarvan Johannes in Openbaring 7 praat? 

Rev 7:2-8 En ek het 'n ander engel uit die ooste sien opkom met die seël van die 
lewende God, en hy het met 'n groot stem uitgeroep na die vier engele aan wie dit 
gegee is om die aarde en die see te beskadig ,  
en gesê . , Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die 
dienaars van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van 
die verseëldes gehoor, en honderd vier en veertig duisend verseëldes was verseël. 
al die stamme van die kinders van Israel. Uit die stam van Juda was twaalf duisend 
verseëls. Uit die stam van Ruben was twaalfduisend verseëls. Uit die stam van Gad 
was twaalf duisend verseëls; van die stam van Aser was twaalf duisend verseëls. Uit 
die stam van Neftali was twaalfduisend verseëldes. Uit die stam van Manasse was 
twaalf duisend verseëls; van die stam van Simeon was twaalf duisend verseëls. Uit 
die stam van Levi was twaalfduisend verseëls. Uit die stam van Issaskar was twaalf 
duisend verseëls; van die stam van Sabulon was twaalf duisend verseëls. Uit die 
stam van Josef was twaalfduisend verseëls. Van die stam van Benjamin is 
twaalfduisend verseël. 1ste leidraad uit hierdie hoofstuk deur Johannes is dit dat die 
144 000 nie Christene is wat uit heidene wedergebore is nie! Dit gee die 12 Stamme 
van Israel, alle Jode. Vir die heidene of Jode wat Jesus Christus aangeneem het wat 
Christene word, word in die volgende afdeling vanaf vers 9 genoem. 

Rev 7:9 Hierna het ek gesien, en kyk, 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, van 
al die nasies en geslagte en volke en tale, staan voor die troon en voor die Lam, 
bekleed met wit klere. , en palms in hulle hande; 

Vers 2 en 3 gee vir ons nog 'n leidraad. Hierdie 144 000 is Jode wat gered is voor 
die Groot Verdrukking, want dit spreek van die Seël van God en die Toorn van God. 

Waar anders in die Bybel lees ons van Jode wat gered en bewaar sal word tot die 
2de Koms van Jesus Christus en die Wegraping?  
In Openbaring 12, 

Rev 12:6 En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God 
gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend twee honderd en 
sestig dae lank. 

Rev 12:14 En aan die vrou is twee vlerke van 'n groot arend gegee om die woestyn 
in te vlieg, na haar plek, waar sy gevoed word vir 'n tyd en tye en 'n halwe tyd, van 
die aangesig van die slang.  
Wie is hierdie Jode wat net voor die Groot Verdrukking van die Antichris moet vlug? 

Jesus gee die leidraad!  
Mat 24:15-21 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek 
is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees, verstaan. 
Laat  
dan die wat in Judéa is, die berge in vlug. 
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Laat hom wat op die dak is, nie afkom om iets uit sy huis te neem nie ;  
en laat hom wat in die veld is, nie terugdraai om sy klere te neem nie . En wee die 
swangeres en die wat in die soog dae!  
Maar bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbatdag sal wees nie ;  
want dan sal groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot 
nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. 

Hierdie profesie van Jesus sê dat gedurende die 7 jaar vredesooreenkomste, hierdie 
gedeelte van Israel wat die Ou Judea genoem word aan die Moslems, Arabiere 
genaamd Palestina gegee sal word, EN in ruil daarvoor sal die Jode goedkeuring kry 
om hul 3de Joodse tempel te bou volgens Openb 11 . 

Die Land Palestina sal gebore word, maar verskeie Jode wat tans in hierdie aria bly, 
sal in die Land van Palestina bly omdat hulle daar gewoon het, besighede daar het 
en kinders daar skoolgaan. Sodra die vredesooreenkoms deur die Antichris gestop 
word, moet die Jode in die land van Palestina vlug met minute oor. 

Hieroor het Jesus gewaarsku, dit sal die Jode wees wat na die Wildernis sal moet 
vlug en 144 000 van hulle sal gered en verseël en bewaar word behalwe deur 
engele tot die 2de koms van Jesus Christus en die Wegraping. 

Die res van die Jode en Christene moet die Groot Verdrukking trotseer.  
Rev 12:17 En die draak was kwaad op die vrou en het gegaan om oorlog te voer 
teen die oorblyfsel van haar nageslag wat die gebooie van God bewaar en die 
getuienis van Jesus Christus het. 

Almal wat die seël van die lewende God dra, sal bewaar word behalwe gedurende 
die Groot Verdrukking wat die Toorn van God insluit wat in Openb 16 geskryf is.  
Die 5de Basuin sal die toorn van God aankondig en dat wanneer die 
Wedergeborene, Geesvervulde Christene ook sal wees Gemerk deur die seël van 
God vir Psalm 91 beskerming tydens die toorn van God. 

Rev 9:4 En aan hulle is bevel gegee dat hulle geen skade aan die gras van die 
aarde of aan enige groen ding of enige boom moes doen nie; maar net daardie 
manne wat nie die seël van God op hulle voorhoofde het nie. 
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Kinders van God in Beskerming.  

Psa 91:1 Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste woon, sal vernag in die skaduwee van 
die Almagtige. 

Psa 91:2 Ek sal van die HERE sê: Hy is my toevlug en my bergvesting: my God; op Hom sal 
ek vertrou. 

Psa 91:3 Waarlik , Hy sal jou red uit die vangnet van die voëlvanger en van die bruisende pes. 
Psa 91:4 Hy sal jou bedek met sy vere, en onder sy vleuels sal jy vertrou; sy trou sal jou skild 

en skild wees. 
Psa 91:5 Jy sal nie bevrees wees vir die skrik in die nag nie; ook nie vir die pyl wat bedags 

vlieg nie; 
Psa 91:6  Ook nie vir die pes wat in die duisternis wandel nie; ook nie vir die verwoesting 

wat op die middag verwoes nie. 
Psa 91:7 Duisend sal aan u sy val en tienduisend aan u regterhand; maar dit sal nie naby jou 

kom nie. 
Psa 91:8 Net met jou oë sal jy die loon van die goddelose aanskou en sien. 
Psa 91:9 Omdat U die HERE, wat my toevlug is, die Allerhoogste, u woning gemaak het; 
Psa 91:10 Geen onheil sal jou tref nie, en geen plaag sal naby jou woning kom nie . 
Psa 91:11 Want Hy sal sy engele oor jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. 
Psa 91:12 Hulle sal jou op hul hande dra, dat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. 
Psa 91:13 Op leeu en adder sal jy trap; die jong leeu en die draak moet jy vertrap. 
Psa 91:14 Omdat hy My liefhet, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom verhef, omdat hy my 

Naam geken het. 
Psa 91:15 Hy sal My aanroep, en Ek sal hom antwoord ; Ek sal hom verlos en hom eer. 
Psa 91:16 Met lang lewe sal Ek hom versadig en hom my heil laat sien. 
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9. Die 5de trompet 

Rev 9:1 En die vyfde engel het geblaas, en ek het 'n ster uit die hemel op die aarde 
sien val, en aan hom is die sleutel van die afgrond gegee. 
Rev 9:2 En hy het die afgrond oopgemaak; en daar het rook uit die put opgegaan 
soos die rook van 'n groot oond; en die son en die lug is verduister deur die rook van 
die put. 
Rev 9:3 En daar het uit die rook sprinkane op die aarde uitgekom, en aan hulle is 
mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het. 
Rev 9:4 En aan hulle is bevel gegee dat hulle geen skade aan die gras van die aarde 
of aan enige groen ding of enige boom moes doen nie; maar net daardie manne wat 
nie die seël van God op hulle voorhoofde het nie. 
Rev 9:5 En aan hulle is gegee dat hulle hulle nie sou doodmaak nie, maar dat hulle 
vyf maande gepynig moes word; en hulle pyniging was soos die pyniging van 'n 
skerpioen wanneer hy 'n mens slaan. 
Rev 9:6 En in dié dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie; en sal begeer 
om te sterwe, en die dood sal van hulle wegvlug. 
Rev 9:7 En die gedaantes van die sprinkane was soos perde wat vir die oorlog 
voorberei is; en op hulle hoofde was soos krone soos goud, en hulle gesigte was soos 
die gesigte van mense. 
Rev 9:8 En hulle het hare gehad soos die hare van vroue, en hulle tande was soos die 
tande van leeus. 
Rev 9:9 En hulle het borsharnasse gehad soos dit van yster was; en die geluid van 
hulle vlerke was soos die geluid van strydwaens van baie perde wat na die geveg 
hardloop. 
Rev 9:10 En hulle het sterte gehad soos aan skerpioene, en daar was angels in hulle 
sterte, en hulle krag was om die mense vyf maande seer te maak. 
Rev 9:11 En hulle het 'n koning oor hulle gehad, dit is die engel van die afgrond, wie 
se naam in die Hebreeuse taal Abaddon is , maar in die Griekse taal het sy naam 
Apollion. 
Openb 9:12 Een wee is verby; en kyk, daar kom nog twee wee hierna. 

 

Supervulkaan en hommeltuigoorlog 
 
Rev 8:13 En ek het gesien en 'n engel deur die middel van die hemel hoor 
vlieg en met 'n groot stem sê: Wee, wee, wee die bewoners van die aarde 
vanweë die ander stemme van die basuin van die drie engele. , wat nog moet 
klink! 
 
Die 5de trompet gebeur tydens die Groot Verdrukking net voor die toorn van 
God uitgestort word, maande nadat die 666 Merk van die Dier 
geïmplementeer is! 
 
Rev 9:1-6 En die vyfde engel het geblaas, en ek het 'n ster uit die hemel op 
die aarde sien val, en aan hom is die sleutel van die afgrond gegee.  
En hy het die afgrond oopgemaak; en daar het rook uit die put opgegaan soos 
die rook van 'n groot oond; en die son en die lug is verduister deur die rook 
van die put. 
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En daar het uit die rook sprinkane op die aarde uitgekom, en aan hulle is mag 
gegee soos die skerpioene van die aarde mag het.  
En daar is aan hulle bevel gegee om geen skade aan die gras van die aarde of 
enige groen ding of enige boom te doen nie; maar net daardie manne wat nie die 
seël van God op hulle voorhoofde het nie. 

En aan hulle is gegee dat hulle hulle nie sou doodmaak nie, maar dat hulle vyf 
maande gepynig moes word; en hulle pyniging was soos die pyniging van 'n 
skerpioen wanneer hy 'n mens slaan. 
En in dié dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie; en sal begeer 
om te sterwe, en die dood sal van hulle wegvlug. 
 
Wat sal tydens die 5de trompet gebeur? 
 

'n Supervulkaan sal uitbars en die Aarde vir 5 maande beïnvloed. Die resultaat 
van die lawa en as van hierdie supervulkaan sal insekte baar wat sal steek, die 
draers van die merk van die dier en sere oor hul liggame sal verskyn. Sere met 
amerce pyn en geen middel! 

Die 1ste Gedenkplaat van God se toorn. 
Rev 16:2 En die eerste het gegaan en sy skaal op die aarde uitgegooi; en 'n 
harde en ernstige sweer het geval op die mense wat die merk van die dier 
gehad het en op die wat sy beeld aanbid het.  
Wat sê vir my dat dit nog moet plaasvind en dit sal gebeur tydens die Groot 
Verdrukking? 
Volgens Openb 9  
Openb 9:4 En daar is aan hulle bevel gegee om die gras van die aarde of 
enige groenigheid of enige boom nie te beskadig nie; maar net daardie manne 
wat nie die seël van God op hulle voorhoofde het nie. 

Wanneer vind die Merking of verseëling van God se Volk plaas? 

Gedurende die 1ste Jaar nadat die 666 Merk van die Dier geïmplementeer is, 
net voor die toorn van God begin soos opgeteken in Openb 16.  
Openb 7:2 En ek het 'n ander engel uit die ooste sien opvaar, met die seël van 
die lewende God; en Hy het met 'n groot stem uitgeroep na die vier engele aan 
wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig ,  
Rev 7:3 en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig totdat ons 
die dienaars van die ons God in hulle voorkoppe. Die 5de Basuin sal die toorn 
van God aankondig teen die draers van die merk van die dier, die 666. 
 
Bybelprofesie beskryf hommeltuigoorloë by die 5de trompet, 
John het Drone-aanvalle Around the World gesien. 
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Rev 9:3 En daar het uit die rook sprinkane op die aarde uitgekom, en aan hulle 
is mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het.  
Rev 9:7 En die gedaantes van die sprinkane was soos perde wat vir die oorlog 
voorberei is; en op hulle koppe was soos krone soos goud, en hulle gesigte 
was soos die gesigte van mense.8 En hulle het hare gehad soos die hare van 
vroue, en hulle tande was soos die tande van leeus.9 En hulle het 
borsharnasse gehad, soos dit was borsharnasse van yster; en die geluid van 
hulle vlerke was soos die geluid van strydwaens van baie perde wat na die 
geveg hardloop.10 En hulle het sterte gehad soos met skerpioene, en daar was 
angels in hulle sterte, en hulle krag was om die mense vyf maande seer te 
maak. 

Drones neem Warfare oor 
Bybelprofesie in die nuus 
Drones, verspreiding en die MTCR: US bied besprekingsdokument aan 
Oor die afgelope paar maande was daar verskeie berigte in die verdediging 
en internasionale pers dat die Verenigde State die Missile Technology 
Control Regime (MTCR) wil 'heronderhandel' om dit toe te laat om die… 
Lees meer ›  
Die wettigheid van die hommeltuigaanval teen Sally Jones 
Deur Max Brookman-Byrne, Dosent in Regte, Universiteit van Lincoln. 
Herpos met toestemming. Dit is vandag deur verskeie koerante 
(byvoorbeeld die Guardian, BBC en Mail) onthul dat Sally Jones, die 
sogenaamde 'Wit Weduwee', waarskynlik deur 'n geteikende 
hommeltuigaanval dood is. Jones is beskryf as … Lees meer ›  
Boekresensie: 'Swarm Troopers' deur David Hambling 
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'Swarm Troopers' bestaan al 'n rukkie, maar verdien nietemin hersiening en bly 
'n waardevolle lees en 'n belangrike bydrae tot skryf oor hommeltuie en 
oorlogvoering. Dit is oorspronklik in Desember 2015 gepubliseer, maar tog in 
hierdie vinnig bewegende veld … Lees meer ›  
na tien jaar, tyd om Brittanje se hommeltuie te grond 

Die naderende nederlaag van ISIS in Irak behoort Britse hommeltuie 
gegrond te kry. Maar sal hulle voortgaan om stakings te loods in wat besig 
is om 'n ewige oorlog te word? Hierdie maand (Oktober 2017) is tien jaar 
van British Reaper hommeltuig-operasies. Verkry op … Lees meer ›  
Onbemande Kryger: Nywerheid en PR in die hart van onbemande 
maritieme oefening 

“Uiters suksesvolle gebeurtenis” … “wêreld eerstes” … “ongekend” … 
“baanbreker”. Dit is veilig om te sê dat, te oordeel na die reeks superlatiewe, 
die Ministerie van Verdediging (MoD) tevrede was met Unmanned Warrior 16, 
verlede jaar se demonstrasie van die potensiaal vir maritieme… Lees meer ›  
Nuwe MoD-dokument oor die gebruik van hommeltuie, dieselfde ou spin 

Na 'n lang vertraging het die UK MoD sy nuwe doktrine-publikasie oor die 
gebruik van onbemande vliegtuigstelsels (algemeen bekend as hommeltuie) 
vervaardig. Sy voorganger, 'The UK Approach to Unmanned Aircraft 
Systems' (JDN 2/11), het 'n opskudding in 2011 veroorsaak … Lees meer ›  
Gesamentlike verklaring van die burgerlike samelewing oor die 
beheerproses van die VSA-geleide gewapende hommeltuie 
Gereelde lesers van die Drone Wars-blog sal bewus wees dat 'n inisiatief 
van die Amerikaanse staatsdepartement in 2016 gelei het tot 'n politieke 
verklaring wat deur 53 state onderskryf is oor die uitvoer en gebruik van 
gewapende hommeltuie. Soos ons egter op tyd uiteengesit het , … Lees 
meer ›  
Nuwe syfers oor die Britse lug- en hommeltuigaanvalle in Irak en Sirië 

Nuwe syfers wat aan Drone Wars UK vrygestel is in reaksie op Freedom of 
Information-versoeke toon 'n dramatiese toename in die aantal POF-operasies 
in Sirië in die eerste ses maande van 2017. Volgens die syfers, Britse 
gewapende lug... Lees meer ›  
'Beduidende kwessies' in die gesig staar MoD hommeltuig projekte sê 
besteding waghond 

Twee van die regering se vlagskip hommeltuig-projekte – ontwikkeling van 
die nuwe 'Beskermer' gewapende hommeltuig om die Royal Air Force se 
huidige Reaper-stelsel te vervang, en die weermag se 'Watch keeper' toesig 
hommeltuig – staar “beduidende kwessies” in die gesig volgens 'n nuut 
gepubliseerde … Lees Meer ›  
Inligtingstribunaal wys Drone Wars-appèl oor Britse hommeltuiggeheim van 
die hand 
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'n Inligtingstribunaal het die MoD se besluit bekragtig om te weier om die aantal 
Britse gewapende hommeltuie wat teen ISIS ontplooi is en hul ligging vry te 
laat, ten spyte daarvan dat sulke inligting deur die VK oor sy 'bemande' 
vliegtuie vrygestel is. In die pas vrygestel ... Lees meer ›  
VK gewapende hommeltuig ontplooiing: kort verslag van Inligting Tribunaal 

Ons appèl teen die Ministerie van Verdediging se besluit om nie die aantal UK 
Reapers wat betrokke is by operasies teen ISIS vry te stel nie, en ook nie die 
ligging van alle UK Reapers nie, is gister (11 Julie) voor 'n Inligtingstribunaal 
aangehoor. Ten spyte van sulke besonderhede … Lees meer ›  
Waar is Brittanje se gewapende hommeltuie? Waarom Drone Wars hof toe 
gaan om antwoorde te soek 

Drone Wars UK sal volgende week in die hof wees om die weiering van die 
Ministerie van Verdediging (MoD) om te keer om vry te laat hoeveel van die 
VK se vloot van tien gewapende Reaper-drones ontplooi is en waar hulle 
geleë is ... Lees meer ›  
“Dit was onophoudelik.” Voormalige RAF Reaper-vlieënier praat met Drone 
Wars 
Drone Wars UK publiseer 'n eksklusiewe onderhoud met die voormalige 
Britse Reaper-dreunvlieënier Justin Thompson ('n skuilnaam), wat vir drie 
jaar RAF Reapers oor Afghanistan gevlieg het terwyl hy by die Creech-
lugmagbasis in Nevada gevestig was. Toe ons vroeër ontmoet het ... Lees 
meer ›  
Intelligensiekomiteeverslag oor VK-drone-moord: min inligting. Min 
antwoorde. Geen aanspreeklikheid nie. 
Die Parlement se Intelligensie- en Sekuriteitskomitee (ISC) het sy verslag 
gepubliseer oor die intelligensiegrondslag van die VK se 2015 hommeltuig 
geteikende moord op Reyaad Khan in Sirië in Augustus 2015. Die verslag is 
hewig deur die regering gesensor voor vrylating ... 
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10. Die toorn van God begin 

Rev 16:1 En ek het 'n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê: 
Gaan heen en gooi die skale van die toorn van God uit oor die aarde. 

Rev 16:2 En die eerste het gegaan en sy skaal op die aarde uitgegooi; en 'n harde en 
ernstige sweer het geval op die mense wat die merk van die dier gehad het en op die 
wat sy beeld aanbid het. 
Rev 16:3 En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi; en dit het geword 
soos die bloed van 'n dooie , en elke lewende siel het in die see gesterwe. 
Rev 16:4 En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en waterfonteine; 
en hulle het bloed geword. 
Rev 16:5 En ek het die engel van die waters hoor sê: U is regverdig, Here, wat is en 
wat was en sal wees, omdat U so geoordeel het. 
Rev 16:6 Want hulle het die bloed van die heiliges en profete vergiet, en U het aan 
hulle bloed gegee om te drink; want hulle is waardig. 
Rev 16:7 En ek het 'n ander een uit die altaar hoor sê: Net so, Here God, Almagtige, 
waaragtig en regverdig is u oordele. 
Rev 16:8 En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi; en aan hom is mag 
gegee om mense met vuur te skroei. 
Rev 16:9 En die mense is deur groot hitte verskroei en die Naam van God gelaster 
wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hulle nie bekeer om Hom heerlikheid te 
gee nie. 
Rev 16:10 En die vyfde engel het sy skaal op die troon van die dier uitgegooi; en sy 
koninkryk was vol duisternis; en hulle het hul tonge geknaag van pyn, 
Openb 16:11 en die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en hulle swere, en 
hulle nie bekeer van hulle werke nie. 
Rev 16:12 En die sesde engel het sy skaal op die groot Eufraatrivier uitgegooi; en sy 
water het opgedroog, sodat die weg van die konings van die Ooste berei kon word. 
Rev 16:13 En ek het drie onrein geeste soos paddas sien uitkom uit die bek van die 
draak en uit die bek van die dier en uit die bek van die valse profeet. 
Rev 16:14 Want dit is geeste van duiwels wat wonders doen, wat uitgaan na die 
konings van die aarde en van die hele wêreld, om hulle te versamel vir die stryd van 
daardie groot dag van God, die Almagtige. 

 

Die toorn van God en die toorn van die Lam 

Dit is nie dieselfde toorn nie en gebeur een na die ander. 

Die toorn van God begin met die 5de trompet, net na die implementering van 
die 666 Merk van die Dier word alle Christene wat nie die Merk van die Dier 
geneem het nie gemerk met die Seël van God in hul voorkop vir beskerming 
tydens die Toorn van God en dit is aan die einde van die Christelike deel van 
die Groot Verdrukking. 

Openb 9:1 ~ 5 En die vyfde engel het geblaas, en ek het 'n ster uit die hemel 
op die aarde sien val, en aan hom is die sleutel van die afgrond gegee.  
En hy het die afgrond oopgemaak; en daar het rook uit die put opgegaan 
soos die rook van 'n groot oond; en die son en die lug is verduister vanweë 
die rook van die put. En uit die rook het sprinkane op die aarde uitgekom, en 
aan hulle is mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het.  
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En daar is aan hulle bevel gegee om geen skade aan die gras van die aarde 
of enige groen ding of enige boom te doen nie; maar net die manne wat nie 
die seël van God op hulle voorhoofde het nie. En aan hulle is gegee dat 
hulle hulle nie moes doodmaak nie, maar dat hulle vyf maande gepynig 
moes word; en hulle pyniging was soos die pyniging van 'n skerpioen toe hy 
slaan 'n man. 

Dan klink die 5de trompette en 'n supervulkaan bars op aarde uit. Dit lyk 
soos die Yellowstone Super Volcano en dit sal die helfte van die aarde 
beïnvloed vir 'n tydperk van 5 berge. Die vulkaanstof sal vir hierdie tydperk 
meer as die helfte van die aarde bedek en die son uitsluit en die lawa van 
hierdie vulkaan sal Mystery Babylon uitwis. 

Die 7 plate van God se toorn word oor die aarde uitgegiet soos dit in Openb 
16 opgeteken is. 

1ste gedenkplaat. Sere oor die liggaam van die draers van die merk van die 
dier.  
2de Plaak, alle oseane is gevul met dooie ou bloed, alle diere- en plantlewe 
in die oseane sterf.  
3de Gedenkplaat, alle Vars water op aarde verander in dooie ou bloed, 
Geen drinkwater op aarde nie, Voedselproduksie stop. Die Eufraat is die 
enigste rivier wat nie geraak word nie, 

Dan breek die 6de trompetoorlog uit vir die laaste voedsel-, water- en 
oliebronne op aarde. 

4de Plaak, Die Son brand uit  
5de Plaak, Totale Duisternis op die Aarde,6de Plaak, Die Laaste water in die 
Eufraatrivier droog op vir die leërs van die Nasies om deur die Eufraat na die 
Vallei van Armageddon te stap, vir die Epiese Slag van Armageddon. 

Dan vind 7 donderslae plaas waar God met almal op aarde praat met 'n 
Harde Stem wat die 7 vleeslike sondes aanspreek. 

Dan vind die 2de Koms van Jesus Christus plaas en die Wegraping. 

Mat 24:29 ~ 31 Onmiddellik na die verdrukking van daardie dae sal die son 
verduister word, en die maan sal sy lig nie gee nie, en die sterre sal van die 
hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word ;  
en dan sal verskyn . die teken van die Seun van die mens in die hemel, en 
dan sal al die stamme van die aarde treur, en hulle sal die Seun van die 
mens sien kom op die wolke van die hemel met krag en groot heerlikheid. 
En Hy sal sy engele stuur met 'n groot basuingeluid, en hulle sal sy 
uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die 
hemel tot die ander einde. 
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1Th 4:13 ~ 17 Maar ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, 
broeders, aangaande die ontslapenes, sodat julle nie treur soos ander wat 
geen hoop het nie.  
Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, so sal God ook die wat 
in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.  
Daarom sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe 
oorbly tot die wederkoms van die Here die ontslapenes nie sal verhinder nie. 
Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem 
van die aartsengel en met die basuin van God; en die dooies in Christus sal 
eerste opstaan ;  
dan sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer 
word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd wees by die Here. 

7de Gedenkplaat, na Die 2de Koms van Jesus en die Wegraping van die 
Uitverkorenes, vind Die Slag van Armageddon plaas. 

Dit is hier waar die toorn van die Lam die toorn van God ontmoet. 

Sodra ons Jesus in die Lug ontmoet het tydens die Wegraping, gaan ons 
opwaarts na die Hemel, en soos Jesus afgaan om die Slag van Armageddon 
by te woon, terwyl Hy voet op die Olyfberg trap, hou die Aarde op Spin / 
Rotasie vanaf 1000 myl per uur tot 0 myl per uur in een sekonde, 
Veroorsaak verwoesting op aarde, lees meer oor die toorn van die Lam in 
hierdie artikel deur op die aarde te klik. 

Waar is die Christene tydens die toorn van God? 

Ons is op die aarde, net na die merk van die wat nie die merk van die dier 
geneem het nie en die merk van die 144 000 Jode met dieselfde seël van 
God, gaan almal van ons in engelbeskerming, dit is waar Psalm 91 kom in, 
Openb 16 is wat gebeur met die Ongereddes en Psalm 91 is wat met die 
Gereddes gebeur tydens die Toorn van God, en Die Uitverkorenes van 
Christus word van die Aarde verwyder voordat die Toorn van die Lam 
inskop, genoem die Wegraping. 

Openb 16:15 Kyk, Ek kom soos 'n dief. Welgeluksalig is hy wat waak en sy 
klere bewaar, dat hy nie naak loop en hulle sy skande sien nie.  
Rev 16:16 En hy het hulle bymekaar laat kom op 'n plek wat in Hebreeuse 
taal genoem word Armageddon. 
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11. Die 6de Trompetoorlog – 3de Wêreldoorlog 

Rev 9:13 En die sesde engel het geblaas, en ek het 'n stem gehoor uit die vier horings van die 
goue altaar wat voor God is, 

Rev 9:14 en sê vir die sesde engel met die basuin: Maak die vier engele los wat in die groot 
rivier Eufraat gebind is. 

Rev 9:15 En die vier engele is losgemaak wat gereed was vir 'n uur en 'n dag en 'n maand en 
'n jaar om die derde deel van die mense dood te maak. 

Rev 9:16 En die getal van die leër van die ruiters was twee honderd duisend duisend, en ek 
het hulle getal gehoor. 

Rev 9:17 En so het ek die perde in die gesig gesien en die wat daarop sit, met borsharnasse 
van vuur en van sint en swawel; en die koppe van die perde was soos die koppe van 
leeus; en uit hulle monde het vuur en rook en swawel uitgegaan. 

Rev 9:18 Deur hierdie drie is 'n derde van die mense gedood, deur die vuur en deur die rook 
en deur die swawel wat uit hulle monde uitgekom het. 

Rev 9:19 Want hulle krag is in hulle mond en in hulle sterte, want hulle sterte was soos 
slange en het koppe, en daarmee maak hulle seer. 

Rev 9:20 En die res van die manne wat nie deur hierdie plae gedood is nie, het nog nie berou 
gehad oor die werke van hulle hande om duiwels en afgode van goud en silwer en koper 
en klip en hout wat nie kan sien, nie hoor of loop nie; 

Rev 9:21 Hulle het hulle nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hul hoerery en hul 
diefstalle nie. 

 

Rev 8:13 En ek het gesien en 'n engel deur die middel van die hemel hoor vlieg en 
met 'n groot stem sê: Wee, wee, wee die bewoners van die aarde vanweë die ander 
stemme van die basuin van die drie engele. , wat nog moet klink! 

Met hierdie Vers bevestig die Hemele dat alles Verlede is en dit is die Hede en ons 
as Kinders van God sal nie die Bybel verby hierdie Punt kan lees nie. 

John teken aan dat daar 'n punt in die toekoms is waar Bybelprofesie by die punt sal 
kom waar die verlede verlede is en die hede hede tyd is, en dat die 1ste 4 trompette 
geklink het en die volgende 3 trompette sal klink, maar tussen is daar 'n Sny van 
punt. 

Die snypunt is met die Woord m wat nog moet klink, wat beteken die 4 trompette 
voordat dit geklink het, en die tyd wat ons in die hede leef sal die enigste tyd wees 
dat ons die woord van God sal kan lees sonder vervolging en verdrukking. 

Die Woord Wee beteken Uiterste Gevaar en Versigtigheid. Hier waarsku die Engel 
ons dat die 3 Trompette wat nog moet blaas meer buitensporig sal wees as die 
vorige 4 Trompette wat reeds geklink het en ook dat daar 'n groot tydsgaping sal 
wees tussen die 4de Trompet en die 5de Trompet. 

Hierdie vers dui aan dat enigiets wat gebeur het vanaf Openbaring 8 v 1 tot vers 13 
Verlede Tyd is en dit het gebeur wanneer ons hierdie vers verstaan, en vanaf 
Openbaring 9 sal ons nie in die Toekoms die woord van God kan lees of bestudeer 
nie a.g.v. Verdrukking en vervolging. 
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Ons sal eenvoudig nie Bybels hê om te lees wat Bybelprofesie verder as hierdie punt 
in die Toekoms bied nie. 

Betekenis: wanneer die 5de Basuin klink Christelike Verdrukking en vervolging sal 
verby wees en dan sal dit verander na 'n Ongeredde persone Verdrukking en 
vervolging. 

Op hierdie tydstip is die Merk van die Dier 666 geïmplementeer en die skape word 
van die bokke geskei. Op hierdie punt in die nabye toekoms sal daar net 2 Groepe 
Mense op Aarde wees, Een Groep wat die Merk van die Dier geneem het en 'n 
ander groep wat nie die Merk van die Dier geneem het nie. 

Op hierdie punt sal die Bybel vir niemand meer beskikbaar wees nie, die genade van 
God sal ophou, die tyd om te bekeer en wedergeboorte sal verby wees, die 
doopbaddens sal gesluit wees en geen Heilige Gees-doop sal elke weer plaasvind 
nie. Die afsnypunt vir redding is bereik. 

Die 4de basuin het in 1989 geblaas en die 5de basuin sal weerklink een jaar nadat 
die gruwel van die verwoesting plaasgevind het wat deur Daniël in hoofstuk 11 en 12 
geprofeteer is en deur Jesus in Matt 24 bevestig is. 

Dit is die Bybelprofesieë wat moet plaasvind tussen die 4de trompet en die 5de 
trompet die tyd waarin ons vandag is, huidige tyd, 2017. 
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Die Volgende Profesie wat tans in die Midde-Ooste speel 

Die skepe van Chittim . As Iran die Koning van die Noorde Saoedi-Arabië, die 
Koning van die Suide, per see sou aanval, maar die 6de Vloot van die VSA sal hulle 
keer, genoem die Skepe van Chittim, Daniël hoofstuk 11 

 

Na hierdie. Iran het saam met Rusland, Turkye, Libanon en meer lande aangesluit 
en groepe sal Israel aanval wat die Gog en Magog-oorlog genoem word . Eseg 38 
en 39. Dit sal lei tot 'n kernaanval teen Israel wat God sal terugslaan in Sirië, Libanon 
so ver as Iran, Irak, Turkye en Rusland. 
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Hierna sal die langverwagte Joodse Messias verskyn en 'n 7 jaar 
Vredesooreenkoms tussen Israel en die res van die Wêreld reël. 

Tydens hierdie Vredesooreenkoms sal Israel goedkeuring kry om hul 3de Joodse 
Tempel , Openb 11, te bou. Die Palestina-land sal in die Ou Judea gebore word. 
En Christene sal hulle Een op Een Groot Herlewing en Laaste uitstorting van die 
Heilige Gees hê. 
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Dan 3 en 'n half jaar in die 7 jaar Vredesooreenkoms, Synde 42 maande of 1260 dae 
Die Joodse Messias sal die Antichris word wat die Daaglikse Opofferings stop en die 
Gruwel van Verlatenheid in die Tempel plaas as die selfverklaarde God van die 
Heelal. 

Die Antichris sal dan die Merk van die Dier 666 vanaf sy nuwe Hoofkantoor, die 3de 
Joodse Tempel, implementeer. 
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Vir ongeveer 'n jaar sal hy veg om almal op aarde te merk met die merk van die dier 
in hul hand of voorkop. 

Sodra God dink hy het genoeg tyd gehad en wanneer almal wat die merk van die 
dier moes ontvang dit ontvang het, sal die 5de basuin weerklink. 

Kom ons kyk na die Basuine van Openbaring. 

Die Bybel dui in Openbaring aan dat sewe basuine sal blaas voor die einde van die 
eeu en die Wederkoms van Jesus Christus. 

4 van die sewe het reeds geklink soos blyk uit kritieke oomblikke in onlangse 
geskiedenis ,. Ons begrip van Bybelse profesieë en die gebeure wat reeds gebeur 
het, sal ons lei in wat om te verwag wanneer die laaste 3 trompette sal blaas. 
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Die eerste twee trompette 

In Openbaring 8:7 beskryf Johannes 'n apokaliptiese visioen. Sy visioen verduidelik 
die sneller gebeurtenis van die blaas van die eerste trompet - hael en vuur gemeng 
met bloed wat op die grond val, en ongeveer 33% van al die gras en bome in die 
bekende wêreld vernietig. 

Tydens die Eerste Wêreldoorlog is groot hoeveelhede artillerie-skulpe en chemiese 
middels vir die eerste keer in die geskiedenis deur moderne oorlogvoering op troepe 
vrygelaat, wat meer as 8 miljoen mense doodgemaak het. Soldate aan beide kante 
het groot stukke grond verbrand om enige natuurlike of mensgemaakte items wat hul 
vyande kon gebruik, uit te skakel. 

 

Nog 'n oorlog, die Tweede Wêreldoorlog, is ook die gebeurtenis wat veroorsaak is 
deur die blaas van die tweede trompet. As ons na Openbaring 8:8-9 kyk, verduidelik 
die Bybel dat 'n derde van die skepe wat betrokke is by die konflik wat saamval met 
die aktivering van hierdie basuin vernietig sal word. Gedurende die Tweede 
Wêreldoorlog is ongeveer een derde van die skepe wat aan die konflik deelgeneem 
het, gesink. Op sy beurt het die kernbom wat by Hirosjima ontplooi is, gelyk soos 
'iets soos 'n groot berg wat met vuur brand', 'n gesig wat nuut op die wêreldtoneel 
was. 
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Die Derde Trompet 

Dit het plaasgevind tydens die kernramp by Tsjernobil (Rusland). In Openbaring 
8:10-11 verduidelik die profeet dat die derde basuin sal blaas voordat 'n ster, 
genaamd Alsem, sal val en 'n derde van die waters sal affekteer.  
Tsjernobil-ramp wat in 1986 in die Oekraïne plaasgevind het, waarna hy verneem 
het dat "Tsjernobil" in Russies "Als" beteken. Verder het die kernstraling wat van die 
vernietigde kragsentrale afkomstig is, meer as 33 persent van die watervoorraad in 
Europa en Wes-Asië besmet, duisende doodgemaak en honderdduisende ander 
burgers geraak met siektes wat deur die bestraling veroorsaak is. 
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’n 

Radioaktiewe bord hang aan doringdraad buite ’n kafee in Pripyat. 

Die Vierde Trompet 

Openbaring 8:12-13 verduidelik dat die vierde basuin sou weerklink voordat die 
lengte van die dae verkort word, en die son sou vir 'n derde van die dag nie skyn nie. 
Daarom sal tyd verkort word en ons dae oor die wêreld anders ervaar word. Nadat 
die Berlynse Muur in 1989 geval het, het 'n "nuwe wêreldorde" met 'n nuwe era van 
globalisering begin ontwikkel. President Ronald Reagan het Mikhail Gorbatsjof 
uitgedaag om "hierdie muur af te breek!" en 29 maande later het die vierde basuin 
geblaas. 

Na die 1ste 4 trompette kom 'n waarskuwing van 'n engel wat oor die aarde vlieg!  
Rev 8:13 En ek het gesien en 'n engel deur die middel van die hemel hoor vlieg en 
met 'n groot stem sê: Wee, wee, wee die bewoners van die aarde vanweë die ander 
stemme van die basuin van die drie engele. , wat nog moet klink! 
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Die vyfde trompet – die eerste wee , 

Die 5de Basuin gebeur tydens die Groot Verdrukking net voor die toorn van God 
uitgestort word Maande nadat die 666 Merk van die Dier geïmplementeer is!  
Rev 9:1-6 En die vyfde engel het geblaas, en ek het 'n ster uit die hemel op die 
aarde sien val, en aan hom is die sleutel van die afgrond gegee. 

En hy het die afgrond oopgemaak; en daar het rook uit die put opgegaan soos die 
rook van 'n groot oond; en die son en die lug is verduister deur die rook van die put. 

En daar het uit die rook sprinkane op die aarde uitgekom, en aan hulle is mag gegee 
soos die skerpioene van die aarde mag het. 

En daar is aan hulle bevel gegee om geen skade aan die gras van die aarde of 
enige groen ding of enige boom te doen nie; maar net daardie manne wat nie die 
seël van God op hulle voorhoofde het nie. 

En aan hulle is gegee dat hulle hulle nie sou doodmaak nie, maar dat hulle vyf 
maande gepynig moes word; en hulle pyniging was soos die pyniging van 'n 
skerpioen wanneer hy 'n mens slaan. 

En in dié dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie; en sal begeer om te 
sterwe, en die dood sal van hulle wegvlug. 
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Wat sal tydens die 5de trompet gebeur? 

'n Supervulkaan sal uitbars en die Aarde vir 5 maande beïnvloed. Die resultaat van 
die lawa en as van hierdie supervulkaan sal insekte baar wat sal steek, die draers 
van die merk van die dier en sere oor hul liggame sal verskyn. Sere met amerce pyn 
en geen middel! 

Die 1ste Gedenkplaat van God se toorn. 

Rev 16:2 En die eerste het gegaan en sy skaal op die aarde uitgegooi; en 'n harde 
en ernstige sweer het geval op die mense wat die merk van die dier gehad het en op 
die wat sy beeld aanbid het. 

Wat sê vir my dat dit nog moet plaasvind en dit sal gebeur tydens die Groot 
Verdrukking? 

Volgens Openb 9  
Openb 9:4 En daar is aan hulle bevel gegee om die gras van die aarde of enige 
groenigheid of enige boom nie te beskadig nie; maar net daardie manne wat nie die 
seël van God op hulle voorhoofde het nie. 

Wanneer die Merking of verseëling van God wel plaasvind? 

Gedurende die 1ste Jaar nadat die 666 Merk van die Dier geïmplementeer is, net 
voor die toorn van God in Openb 16 begin. 

Rev 7:2 En ek het 'n ander engel uit die ooste sien opkom met die seël van die 
lewende God, en hy het met 'n groot stem uitgeroep na die vier engele aan wie dit 
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gegee is om die aarde en die see te beskadig ,  
Openb 7: 3 en sê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die 
dienaars van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. 

Die Sesde Trompet – die 2de Wee 

Hierdie tweede-na-laaste trompet sal weerklink voordat 'n oorlog naby die 
Eufraatrivier begin word. Hierdie waterweg deurkruis Sirië, Irak, Turkye en Iran, wat 
die Midde-Ooste uitmaak. Openbaring 9:13-21 dui aan dat vier engele 'n leër van 
200 miljoen individue sal beveel. 

Hierdie oorlog sal plaasvind tydens die toorn van God in die laaste 3 en 'n half jaar 
voor die 2de koms van Jesus Christus en die finale stryd op aarde genaamd die Slag 
van Armageddon. 

Hierdie oorlog sal 'n stryd wees tussen nasies wat graag die laaste olie, gebottelde 
wyn en water en blikkieskos en gestoorde voedsel op aarde wil verseker. 

Want die 2de en 3de gedenkplaat van God se toorn sal alle natuurlike 
voedselvoorrade regoor die wêreld vernietig. 

Die Waarskuwing van die 3de Seël sal na vore kom soos die Ruiter van die Swart 
Perd geklink het. 

Openb 6:6 en kyk dat jy die olie en die wyn nie beskadig nie.  
Olie en blikkieskos en gebottelde water / wynprodukte sal van onskatbare waarde 
word! 

Openb 9:13-21 En die sesde engel het geblaas, en ek het 'n stem gehoor uit die vier 
horings van die goue altaar wat voor God is, wat  
sê aan die sesde engel wat die basuin gehad het: Maak die vier engele los wat in die 
groot gebind is. rivier Eufraat. 

En die vier engele is losgemaak, wat gereed was vir 'n uur en 'n dag en 'n maand en 
'n jaar om die derde deel van die mense dood te maak. 

En die getal van die leër van die ruiters was twee honderd duisend duisend, en ek 
het hulle getal gehoor.  
En so het ek die perde in die gesig gesien, en die wat daarop sit, met borsharnasse 
van vuur en van sint en swawel; en die koppe van die perde was soos die koppe van 
leeus; en uit hulle monde het vuur en rook en swawel uitgegaan. 

Deur hierdie drie is die derde deel van die mense gedood, deur die vuur en deur die 
rook en deur die swawel wat uit hulle monde uitgekom het.  
Want hulle krag is in hulle mond en in hulle sterte, want hulle sterte was soos slange 
en het koppe, en daarmee maak hulle seer. 
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En die res van die manne wat nie deur hierdie plae gedood is nie, het nog nie berou 
gehad oor die werke van hulle hande om duiwels en afgode van goud en silwer en 
koper en klip en hout nie te aanbid nie; kan sien, nie hoor of loop nie :  
hulle het nie berou gehad oor hul moorde en hul towerye of hul hoerery en hul 
diefstalle nie. 

Die 7DE & Finale Trompet – die laaste Wee = Die Slag van Armageddon 

Die blaas van die sewende basuin sal die mees dinamiese gebeurtenis wees uit al 
die trompette wat in die Bybel geprofeteer word, wat alle Merk van die Dier draende 
mense raak. Dit is by hierdie laaste basuin dat Jesus Christus engele sal stuur om 
alle heiliges weg te raap vir hulle ewige beloning en sy oordeel oor die lot van die 
aarde se bewoners te vel. Hierdie gebeurtenis dui ook die einde van menslike 
regering aan. 

Op hierdie tyd, die eindtyd, sal alles wat die Bybel geprofeteer het gebeur en die 
krag van God se wil bewys. 
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12. Besoedelde water in Eufraatrivier droog op 

Rev 9:13 En die sesde engel het geblaas, en ek het 'n stem gehoor uit die vier horings 
van die goue altaar wat voor God is, 
Rev 9:14 en sê vir die sesde engel met die basuin: Maak die vier engele los wat in die 
groot rivier Eufraat gebind is. 
Rev 9:15 En die vier engele is losgemaak wat gereed was vir 'n uur en 'n dag en 'n 
maand en 'n jaar om die derde deel van die mense dood te maak. 
Rev 9:16 En die getal van die leër van die ruiters was twee honderd duisend 
duisend, en ek het hulle getal gehoor. 
Rev 9:17 En so het ek die perde in die gesig gesien en die wat daarop sit, met 
borsharnasse van vuur en van sint en swawel; en die koppe van die perde was soos 
die koppe van leeus; en uit hulle monde het vuur en rook en swawel uitgegaan. 
Rev 9:18 Deur hierdie drie is 'n derde van die mense gedood, deur die vuur en deur 
die rook en deur die swawel wat uit hulle monde uitgekom het. 
Rev 9:19 Want hulle krag is in hulle mond en in hulle sterte, want hulle sterte was 
soos slange en het koppe, en daarmee maak hulle seer. 
Rev 9:20 En die res van die manne wat nie deur hierdie plae gedood is nie, het nog 
nie berou gehad oor die werke van hulle hande om duiwels en afgode van goud en 
silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien, nie hoor of loop nie; 
Rev 9:21 Hulle het hulle nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hul hoerery 
en hul diefstalle nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

Die Eufraatrivier is van uiterste belang vir God en Sy eindtydplan! 

 

Die langste en een van die histories belangrikste riviere van Wes-Asië. 
Saam met die Tigris is dit een van die twee bepalende riviere van 
Mesopotamië (die "Land tussen die Riviere"). Die Eufraat, wat in Oos-Turkye 
ontstaan het, vloei deur Sirië en Irak om by die Tigris aan te sluit in die Shatt 
al-Arab, wat in die Persiese Golf uitmond. 

Die lande wat altyd in die nuus is, is rondom die Eufraatrivier, Iran, Irak, 
Turkye en Sirië. 

Tydens die toorn van God verander die water van die hele wêreld se oseane 
in ou dooie bloed op die 2de gedenkplaat en by die 3de gedenkplaat 
verander alle varswater riviere, strome, damme in ou dooie bloed, wat die 
laaste water op aarde onskatbaar maak, 

Openb 16:3 ~ 7 En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi; en dit 
het geword soos die bloed van 'n dooie, en elke lewende siel het in die see 
gesterwe.  
En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en waterfonteine; en 
hulle het bloed geword. En ek het die engel van die waters hoor sê: U is 
regverdig, Here, wat is en wat was en sal wees, omdat U so geoordeel het.  
Want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle 
bloed gegee om te drink; want hulle is waardig.  
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En ek het 'n ander een uit die altaar hoor sê: Net so, Here God, Almagtige, 
waaragtig en regverdig is u oordele. 

God spaar net een rivier om na Bloed te draai, die Eufraatrivier, 
HOEKOM? 

 

Nadat alle vars water rondom die Aarde in ou dooie ondrinkbare water 
verander het, skuif alle nasies die hele bevolking na die enigste bron van 
vars drinkwater, die water in die Eufraat-rivierstelsel. Hierdie rivier sal op 
daardie stadium in tyd deur Israel en die Antichris beheer word, want by die 
Slag van Gog en Magog word die hele Sirië, Irak en dele van Turkye en Iran 
uitgewis by die Kernaanval deur Gog en Magog teen Israel dat God klap 
weg van Israel na Sirië, Libanon, Irak, Iran, Turkye en dele van Rusland. 5 
uit elke 6 mense sterf van die Gog en Magog leër en hul nasies, wat hul land 
Israel se land maak. 

Eseg 39:3 ~ 9 En Ek sal jou boog uit jou linkerhand slaan en jou pyle uit jou 
regterhand laat val.  
Jy sal op die berge van Israel val, jy en al jou bendes en die volk wat by jou 
is; Ek sal jou gee aan die roofvoëls van allerhande soorte en aan die wilde 
diere van die veld om geëet te word. Jy sal val op die oop veld, want Ek het 
dit gespreek, spreek die Here HERE.En Ek sal 'n vuur slinger in Magog en 
onder die wat sorgeloos in die kuslande woon, en hulle sal weet dat Ek die 
HERE is. En Ek sal my heilige Naam bekend in die midde van my volk 
Israel; en Ek sal nie meer toelaat dat hulle my heilige Naam ontheilig nie, en 
die nasies sal weet dat Ek die HERE is, die Heilige in Israel. Kyk, dit kom en 
dit het gebeur, spreek die Here HERE; dit is die dag waarvan Ek gespreek 
het.  
En die wat in die stede van Israel woon, sal uittrek en aan die brand steek en 
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die wapens verbrand, die skilde en die skilde, die boë en die pyle en die 
handstokke en die spiese, en hulle moet dit verbrand met vuur sewe jaar: 

Die Eufraatrivier word die enigste lewensbron van Vars water nadat die 3de 
Gedenkplaat van God se Toorn op Aarde uitgestort is; maak die water in die 
Eufraat onskatbaar en elke nasie op aarde wil beheer daaroor hê. Dit is 
wanneer die 3de Wêreldoorlog rondom die Eufraatrivier uitbreek; dit is 
wanneer die 6de Trompet klink. 

Openb 9:14 ~ 21 en sê vir die sesde engel wat die basuin gehad het: Maak 
die vier engele los wat in die groot rivier Eufraat gebind is.  
En die vier engele is losgemaak, wat gereed was vir 'n uur en 'n dag en 'n 
maand en 'n jaar om 'n derde deel van die mense dood te maak. En die 
getal van die leër van die ruiters was twee honderd duisend duisend. en ek 
het hulle getal gehoor. 

 
En so het ek die perde in die gesig gesien, en die wat daarop sit, met 
borsharnasse van vuur en van sint en swawel; en die koppe van die perde 
was soos die koppe van leeus; en uit hulle monde het vuur en rook en 
swawel uitgegaan. 

 
Deur hierdie drie is die derde deel van die mense gedood, deur die vuur en 
deur die rook en deur die swawel wat uit hulle bekke uitgegaan het. Want 
hulle krag is in hulle mond en in hulle sterte, want hulle sterte was soos aan 
slange en koppe gehad, en saam met hulle doen hulle seer. En die res van 
die manne wat nie deur hierdie plae gedood is nie, het nog nie berou gehad 
oor die werke van hulle hande om nie duiwels en goue afgode te aanbid nie, 
en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien en hoor of loop nie ;  
hulle het nie berou gehad oor hul moorde en hul towerye en hul hoerery en 
hul diefstalle nie. 

Met die hele Bevolking van die Aarde wat om die Eufraatrivier kamp, maak 
God die 4 Engele in die Eufraatrivier los en hul aanvraag vir die laaste 
drinkbare water op Aarde maak 1/3 van die Wêreldbevolking dood. 

As jy my Artikels volg, sal jy weet dat die Mense rondom die Eufraat op 
hierdie stadium slegs draers van die Merk van die Dier is en dat die 
Uitverkorenes van Christus en die draers van God se seël op hulle 
voorkoppe in veilige bewaring is by die Engele rondom die wereld.  
Rev 9:4 En aan hulle is bevel gegee dat hulle geen skade aan die gras van 
die aarde of aan enige groen ding of enige boom moes doen nie; maar net 
daardie manne wat nie die seël van God op hulle voorhoofde het nie. 

Die Engele sorg vir hulle so ons het nie water van die Eufraatrivier nodig om 
te oorleef nie.  
Psa 91: Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste woon, sal vernag in die 
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skaduwee van die Almagtige.  
Ek sal van die HERE sê: Hy is my toevlug en my vesting; my God; op Hom 
sal ek vertrou. 

 
Waarlik, Hy sal jou red uit die vangnet van die voëlvanger en van die 
rumoerige pes. Hy sal jou bedek met sy vere, en onder sy vlerke sal jy 
vertrou; sy waarheid sal jou skild en skild wees. skrik in die nag; ook nie vir 
die pyl wat bedags vlieg nie; 

 
Ook nie vir die pes wat in die duisternis wandel nie; ook nie vir die 
verwoesting wat op die middag verwoes nie. Duisend sal aan jou sy val en 
tienduisend aan jou regterhand; maar dit sal nie naby jou kom nie.Net met 
jou oë sal jy die beloning van die goddelose aanskou en sien.Omdat jy die 
HERE, wat my toevlug is, die Allerhoogste, jou woning gemaak het ;  
Geen onheil sal jou tref nie, en geen plaag sal naby jou woning kom nie. 

 
Want Hy sal sy engele oor jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.  
Hulle sal jou op hul hande dra, dat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie.Jy sal 
op die leeu en adder trap: die jong leeu en die draak moet jy onder die voete 
vertrap.Omdat hy my liefhet, daarom sal hy Ek red hom; Ek sal hom in die 
hoogte stel, omdat hy my Naam geken het.  
Hy sal My aanroep, en Ek sal hom antwoord; Ek sal by hom wees in 
benoudheid; Ek sal hom red en hom eer. Met 'n lang lewe sal Ek hom 
versadig en hom my heil laat sien. 

Wanneer alle nasies rondom die Eufraatrivier versamel is, word die 4de 
plaat oor die Son uitgegooi en die Son ontplof en almal op Aarde kry 1ste 
graadse brandwonde en Meeste van die water wat in die Eufraat oorbly, 
word nog minder uitgeput deur die hitte van die Son , na hierdie totale 
duisternis. 

Openb 16:8 ~ 11 En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi; en 
aan hom is mag gegee om mense met vuur te skroei.  
En die mense is deur groot hitte verskroei en die Naam van God wat mag 
het oor hierdie plae gelaster, en hulle het hulle nie bekeer om hom 
heerlikheid te gee nie. En die vyfde engel het sy skaal op die troon van die 
dier uitgegooi; en sy koninkryk was vol duisternis; en hulle het hul tonge 
geknaag van pyn ,  
en die God van die hemel gelaster oor hul pyne en hul swere, en hulle het 
nie berou gehad oor hul dade nie. 

Hierna vind die 6de Plaak plaas en daarna word die 6de seël oopgemaak. 
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Openb 16:12 ~ 14 En die sesde engel het sy skaal op die groot rivier Eufraat 
uitgegooi; en sy water het opgedroog, sodat die weg van die konings van die 
Ooste berei kon word. 

 
En ek het drie onrein geeste soos paddas sien uitkom uit die bek van die 
draak en uit die bek van die dier en uit die bek van die valse profeet.  
Want hulle is die geeste van duiwels, wat wonders doen, wat uitgaan na die 
konings van die aarde en van die hele wêreld, om hulle te versamel vir die 
geveg van daardie groot dag van God, die Almagtige. 

Tydens die Groot Beweging van die Nasies oor die Leë Eufraat -rivierstelsel, 
beweeg na die Vallei van Megiddo om God te veg, word die 6de seël 
oopgemaak. 

Openb 6:12 ~ 13 En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en 
kyk, daar was 'n groot aardbewing; en die son het swart geword soos 'n 
harige sak, en die maan het geword soos bloed; En die sterre van die hemel 
het op die aarde geval, soos 'n vyeboom sy ontydige vye gooi as dit geskud 
word deur 'n geweldige wind. 

Ja die 2de Koms van Jesus vind plaas en die langverwagte Wegraping! 

Mat 24:29 ~ 31 Onmiddellik na die verdrukking van daardie dae sal die son 
verduister word, en die maan sal sy lig nie gee nie, en die sterre sal van die 
hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word ;  
en dan sal verskyn . die teken van die Seun van die mens in die hemel, en 
dan sal al die stamme van die aarde treur, en hulle sal die Seun van die 
mens sien kom op die wolke van die hemel met krag en groot heerlikheid. 
En Hy sal sy engele stuur met 'n groot basuingeluid, en hulle sal sy 
uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die 
hemel tot die ander einde. 

1Th 4:13 ~ 17 Maar ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, 
broeders, aangaande die ontslapenes, sodat julle nie treur soos ander wat 
geen hoop het nie.  
Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, so sal God ook die wat 
in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.  
Daarom sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe 
oorbly tot die wederkoms van die Here die ontslapenes nie sal verhinder nie. 
Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem 
van die aartsengel en met die basuin van God; en die dooies in Christus sal 
eerste opstaan ;  
dan sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer 
word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd wees by die Here. 

Openb 16:15 ~ 16 Kyk, Ek kom soos 'n dief. Welgeluksalig is hy wat waak 
en sy klere bewaar, dat hy nie naak loop en hulle sy skande sien nie. En hy 
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het hulle bymekaar laat kom op 'n plek wat in Hebreeus genoem word 
Armageddon. 

Op hierdie punt wanneer die wegraping plaasvind, sal elke persoon op aarde 
rondom Jesus wees as hy in die wolke aankom. Die Nasies van die Aarde, 
almal draers van die 666 Merk van die Dier op die Grond wat nog oorleef het 
en al die Uitverkorenes van Christus het uit alle rigtings van die Aarde 
bymekaargekom om Jesus in die Lug te ontmoet. 

Rev 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke; en elke oog sal hom sien, en ook die 
wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom huil. 
Desondanks, Amen. 

En dit sluit die 144 000 Jode in wat uit die Jordaanvallei versamel is , Openb 
7:3 en sê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig totdat ons die 
dienaars van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. Rev 12:6 En die 
vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed 
gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend twee honderd en 
sestig dae lank. 
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13. Jesus Christus kom by Sy 2de Koms 

Rev 6:12 En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot 
aardbewing; en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos 
bloed; 
Rev 6:13 En die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom sy ontydige vye 
gooi as dit deur 'n geweldige wind geskud word. 
Rev 6:14 En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat saamgerol word; en elke berg en 
eiland is uit hulle plekke verskuif. 
Rev 6:15 En die konings van die aarde en die groot manne en die rykes en die owerstes van 
owerstes en die helde en elke slaaf en elke vryman het hulle verberg in die spelonke en in die 
rotse van die berge; 
Rev 6:16 en vir die berge en rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom 
wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam. 
Rev 6:17 Want die groot dag van sy toorn het gekom; en wie sal staande kan bly? 

 

Mat 24:29  Onmiddellik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en 
die maan sal sy lig nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die 
hemele sal geskud word.  

Mat 24:30  En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel 
verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en hulle sal die 
Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met krag en groot 
heerlikheid. 

1Th 4:13 Maar ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, broeders, aangaande die 
ontslapenes, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. 

1Th 4:14 Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, so sal God ook die wat in Jesus 
ontslaap het, saam met Hom bring. 

1Th 4:15 Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly 
tot die wederkoms van die Here die ontslapenes nie sal verhinder nie. 

1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n 
aartsengel en met die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste 
opstaan. 

1Th 4:17 Dan sal ons wat in die lewe oorbly , saam met hulle in die wolke weggevoer word die 
Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 

 

1Co 15:51 Kyk , ek deel jou 'n verborgenheid mee; Ons sal nie almal slaap nie, maar ons sal 
almal verander word, 

1Co 15:52 In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weerklink, 
en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. 

1Co 15:53 Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie 
sterflike moet met onsterflikheid beklee word. 

1Co 15:54 As hierdie verganklike dan met onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met 
onsterflikheid beklee is, dan sal die woord vervul word wat geskrywe is: Die dood is 
verslind in die oorwinning. 

 

Joh 14:1  Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.  
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Joh 14:2  In die huis van my Vader is baie wonings: as dit was nie so, Ek sou jou vertel het. 
Ek gaan om vir jou plek voor te berei.  

Joh 14:3  En as Ek gaan en vir julle plek gereed maak, sal Ek terugkom en julle by My 
aanneem; dit waar ek is, daar julle mag ook wees.  

Joh 14:4  En waarheen Ek gaan, weet julle, en die weg ken julle.  
 
 
Openb 16:15  Kyk , Ek kom soos 'n dief. Geseënd is hy wat waak en sy klere bewaar, dat hy 

nie naak loop en hulle sy skande sien nie.  
Rev 16:16 En hy het hulle bymekaar laat kom op 'n plek wat in Hebreeuse taal genoem word 

Armageddon. 

 

10 tekens dat Jesus binnekort terugkom 

“Wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God 
naby is.” – Lukas 21:31  
Niemand kan vir ons met sekerheid sê wat môre se weer gaan wees nie 
behalwe die een wat dit veroorsaak – God – maar deur na die weerberig te 
luister of na die lug te kyk, gebruik mense hul oë en hul brein om ten minste 
te maak 'n opgevoede raaiskoot oor môre se weer. Net so kan niemand ons 
met sekerheid sê wanneer die presiese tydsberekening van Jesus se 
wederkoms sal wees nie, behalwe die een wat dit sal laat gebeur, God die 
Vader (Mt. 12:36), maar deur na die regte inligtingsbronne te luister, kan 
mense kan hul oë en hul brein gebruik om ten minste 'n opgevoede 
raaiskoot te maak oor hoe naby ons aan die wederkoms van Jesus Christus 
is. Jesus het gesê dat wanneer jy sien sekere dinge begin gebeur, “Kyk op 
en hef julle hoofde op, want julle verlossing kom naby,” en “as julle dit sien 
gebeur, is die koninkryk van God naby” (Luk. 21:28,31). . Jesus en Paulus 
het albei geleer dat die regte manier om op Sy wederkoms te wag, is om 
dus waaksaam, gereed en nugter te wees (Matteus 24:42-44,25:13; 1 Tess. 
5:6). 

Die apostel Johannes het geskryf dat wanneer Jesus verskyn, ons wat in Hom 
glo, soos Hy sal word, en elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself 
(1 Joh. 3: 2,3 ). Hy het ook geskryf dat die getuienis van Jesus die gees van 
profesie is (Openbaring 19:10). Twee voordele om Bybelprofesieë te bestudeer 
en dit met wêreldgebeure te vergelyk, is dus persoonlike suiwering en 'n beter 
begrip van Jesus. Buitendien, in 1 Th. 4:18 word Christene beveel om mekaar 
aan te moedig met woorde oor die wederkoms van Christus. Hebreërs 10:24 
,25 sê ook dat ons gereeld moet ontmoet om mekaar aan te moedig, veral as 
ons die Dag van Jesus se wederkoms sien nader kom. 

Alhoewel ons nie met sekerheid kan sê hoe vandag se gebeure met 
Bybelprofesieë verband hou nie, is dit onverstandig om dit te ignoreer. Die 
volgende is 10 vir u oorweging. Die eerste sewe gebeur reeds. Die laaste drie 
is in voorbereidingsfase: 

Tekens wat reeds gebeur 
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1. Oorloë en gerugte van oorloë  
“En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op dat jy nie ontsteld is 
nie; want al hierdie dinge moet gebeur, maar die einde is nog nie. Want nasie 
sal teen nasie opstaan, en koninkryk teen koninkryk.” (Matteus 24:6,7a) Sedert 
die Tweede Wêreldoorlog het baie lande massiewe arsenale van 
konvensionele en kernwapens opgebou. Die potensiaal vir oorlog groei dag vir 
dag. Benewens potensiële kernoorlog, het ons oorlog teen terreur, wateroorloë, 
weeroorloë, Albert Pike se Drie Wêreldoorloë, engeleoorloë en transmenslike 
oorloë. (Sien ook Oorloë en Gerugte van Oorloë.) 

2. Hongersnood, pes, aardbewings  
“En daar sal hongersnode, pessiektes en aardbewings wees op verskillende 
plekke. Dit alles is die begin van smarte.” (Matteus 24:7b ,8 ). Weens 
oorstromings en droogtes raak die wêreld se voedselvoorraad baie min. Baie 
mense verwag 'n wêreldwye voedseltekort en hongersnood op baie plekke.  
In 2007 het die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) 'n waarskuwing 
uitgereik dat aansteeklike siektes vinniger opduik en vinniger oor die wêreld 
versprei as ooit tevore, en dit word al hoe moeiliker om te behandel. Die VN het 
in sy 2007 jaarlikse wêreldgesondheidsverslag gesê dat 'n uitbreking of 
epidemie in een deel van die wêreld maklik miljarde mense in ander dele kan 
bedreig as gevolg van groot getalle hedendaagse lugreisigers. 

Wat aardbewings betref, wys wetenskaplike data wel dat ons 'n groot toename 
in seismiese aktiwiteit gesien het. Volgens 'n aantal wetenskaplikes beïnvloed 
'n ander ster of groot planeet die son se magneetveld, wat ook die aarde se 
magnetiese veld – beide die kern en die ionosfeer – beïnvloed. Die noordpool 
skuif teen 'n versnelde tempo, en dit lyk of die aarde uitbrei. Ons behoort dus 'n 
voortdurende toename in aardbewings en vulkaniese aktiwiteit in die komende 
jare te sien. Stan Deyo volg aardveranderinge baie noukeurig. Hy is 'n 
wetenskaplike en het baie oor die onderwerp geskryf. Sy webwerf dek talle 
onderwerpe wat verband hou met veranderinge in die wêreld vandag. 

3. Misleiers wat beweer dat hulle Jesus volg  
En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie, want 
baie sal in my Naam kom en sê dat Ek die Christus is en baie sal mislei. Mt 
24:4 ,5  
Alhoewel die Bybel leer dat Jesus die beloofde Joodse Messias is (sien bewys) 
en "die eniggebore Seun van God" is (sien Johannes 3:18), wat die wêreld en 
alles daarin geskep het (sien Kol. 1:16), aan die einde van die Kerktydperk sal 
baie mense hierdie waarhede leer, maar hulle sal ander leringe hê wat nie 
ooreenstem met die Bybel nie en baie sal mislei. Miskien val die meerderheid 
van belydende Christen-leraars in die wêreld vandag in hierdie kamp, 
aangesien die meeste weggeval het van gesonde Bybelse leerstellings en 
eerder tradisies van mense en/of die doelwit om kerkbywoningsyfers te 
verhoog bo die gesag van die Bybel plaas. Sommige is subtiel, en sommige is 
blatant. Opregte volgelinge van Jesus moet uit hierdie eiesinnige institusionele 
kerke kom en poog om gemeenskap te hê met mense wat volg en leer wat 
Jesus en Sy apostels gedoen het. As jy onseker is oor jou huidige kerk of 
gemeenskap, sien Moet ek in my kerk bly of weggaan?  
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(As jy wonder hoekom drie bykomende kommas nie in die Skrif hierbo ingesluit 
is nie, sien Nota oor kommas in die teks van Mt. 24:4 ,5 .) 

4. Mense van Israel keer terug na hulle land  
“So sê die Here HERE: Voorwaar, Ek sal die kinders van Israel onder die 
nasies uit haal waar hulle ook al getrek het, en Ek sal hulle van alle kante 
bymekaarmaak en hulle in hul land bring; en Ek sal hulle een nasie maak in die 
land, op die berge van Israel.” (Esegiël 37 :21,22 ).  
Gedurende die afgelope 126 jaar het Jode uit 108 nasies na die land Israel 
gemigreer. 

In 1882 het die eerste golf van moderne immigrasie na Israel begin toe Jode vir 
vervolging gevlug het, of die Sosialistiese Sionistiese idees van Moses Hess 
gevolg het. Van 1882 tot 1919 het ongeveer 75 000 Jode na Palestina 
geïmmigreer, meestal uit Rusland. Hulle het grond van Ottomaanse en 
individuele Arabiese grondeienaars gekoop en landbounedersettings gestig. 
Gedurende hierdie tydperk is die Hebreeuse taal herleef, koerante en literatuur 
is in Hebreeus gepubliseer en politieke partye en werkersorganisasies is gestig. 

In 1917 tydens die Eerste Wêreldoorlog het die Britse regering in sy Balfour-
verklaring planne vir 'n? Nasionale tuiste? Vir die Jode in hulle beloofde land. 
Later het die Ottomaanse Ryk (Turkye) beheer oor die Midde-Ooste verloor. Dit 
het dit vir honderde duisende meer immigrante moontlik gemaak om uit Europa 
aan te kom. Antisemitisme het die meeste daarheen gedryf. Baie meer sou 
gekom het as dit nie vir Arabiese protes en gevolglike Britse beperkings op 
immigrasie was nie. 

Tydens die Tweede Wêreldoorlog het die Nazi's ongeveer 6 miljoen Jode in die 
Holocaust vermoor, so dit het vir die Jode duidelik geword dat hulle 'n tuisland 
nodig het. Baie Holocaust-oorlewendes het onwettig na Palestina geïmmigreer. 
Toe die Britte in Mei 1948 uit Palestina trek, het die staat Israel sy 
onafhanklikheid formeel verklaar. Dit is onmiddellik deur die VSA erken, gevolg 
deur Guatemala, Nicaragua en Uruguay. ’n Paar dae later het die Sowjetunie, 
Pole, Tsjeggo-Slowakye, Joego-Slawië en Suid-Afrika dieselfde gedoen. Geen 
Arabiese state het Israel ooit erken nie, maar verskeie het hulle aangeval. 
Israel het homself egter suksesvol teen talle Arabiese aanvalle verdedig. 
Gevolglik is Jode regdeur die Midde-Ooste ook gedwing om na Israel te 
immigreer, en die nasie het sterk gegroei. Dit het 'n woestyn in 'n 
landbousukses verander, en sy tegnologiebedryf voer voorpunt-innovasies uit. 

Vandag is Israel se bevolking meer as 7 miljoen, insluitend ongeveer 267 000 
wat in Judea en Samaria woon (soms die Wesoewer genoem) en 180 000 in 
Oos-Jerusalem. In 2018 sal Israel sy 70ste bestaansjaar vier, maar van sy bure 
haat dit en wil dit “van die kaart afvee”. Dit is steeds meestal 'n sekulêre staat, 
maar dit het 'n groeiende persentasie Ortodokse Jode. Vandag gaan die 
Aliyah-immigrasiebeweging voort om Joodse nuwelinge te omhels, hulle te help 
om deel van gemeenskappe te word en hulle te help om Hebreeus te leer. 
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Moeilike Amerikaanse ekonomie bevorder Aliyah (Prophecy Today, 9 Julie 
2008)  
Sien ook Israel en Profesie en Die Vier Bloedmane 

5. Verhoogde goddeloosheid & verlies van liefde  
“En omdat wetteloosheid oorvloedig sal word, sal die liefde van baie verkoel.” 
Vandag leef al hoe meer mense hoofsaaklik vir hulself en hul eie geluk. Die 
idee om hulself te verloën, daagliks hul kruise op te neem en Jesus te volg 
(Luk. 9:23) is 'n vreemde konsep. Watter TV- en flieks as "normaal" vertoning 
het die waardes van diegene wat hulle daaraan toegee , beïnvloed ? 
Terselfdertyd skei paartjies, en kinders word groot met diep onvervulde 
behoeftes as gevolg. Baie paartjies trou nie eers nie, maar leef saam in hoerery 
(enige vorm van seks wat nie deur God goedgekeur is nie). Die gevolg was die 
bloedoffer (moord) van honderde miljoene onskuldige, hulpelose kinders deur 
aborsie en die geboorte van nog meer kinders wat nie ’n gesonde huis het waar 
hulle liefde en opleiding van hul eie pa en ma kan ontvang nie. 

6. Heropkoms van halfgode  
Jesus het gesê: "Soos dit was in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die 
dae van die Seun van die mens." (Matteus 24:37, Lukas 17:26). Uit Genesis 6 
sien ons dat nie net dat "die boosheid van die mens groot was op die aarde" 
(Genesis 6:5), maar ons sien nog 'n interessante verskynsel, halfgode, dit wil 
sê, kragtige baster nageslag van gode (gevalle engele) en mense :  
Daar was in daardie dae reuse op die aarde; en ook daarna, toe die seuns van 
God by die dogters van die mense ingekom en vir hulle kinders gebaar het, het 
dit magtige manne geword wat van ouds was, manne van naam. (Genesis 6:4) 

Sommige Bybelvertalings gebruik die woord “Nephilim” in plaas van “reuse”, 
want in Hebreeus is die woord נִָפיל (nĕphiyl). Hierdie woord kom drie keer in die 
Bybel voor, een keer in Genesis 6:4 en twee keer in Numeri 13:33:  
En daar het ons die reuse gesien, die seuns van Enak, wat uit die reuse kom, 
en ons was in ons eie oë soos sprinkane , en so was ons in hulle oë. (Numeri 
13:33) 

Sommige geleerdes glo dat die Nephilim heel waarskynlik 'n groep gevalle 
engele was wat na die aarde gekom het om die mensdom te korrupteer, 
aangesien nephiyl van die woord naphal kom, wat 'om te val' beteken. Ander 
geleerdes glo egter dat die Nefilim reuse was, aangesien Numeri 13:33 
blykbaar hul identiteit duidelik maak. In beide gevalle, Genesis 6:1,2 en 1 
Henog 6-7 vertel albei van die seuns van God, oftewel engele of bonatuurlike 
boodskappers of "wagters" wat aarde toe kom om met menslike vrouens te 
trou, wat kragtige kinders gebaar het. 

Ná die vloed was daar bykomende reuse in die land Kanaän (Sien 
Deuteronomium 3:11, 12:10-12; Josua 4:15, 13:12, 1 Samuel 17:4-7; 2 Samuel 
17:16-22 .) Die Bybel noem van hulle stamname: die Emim, die Enakim, die 
Horim en Zamsummim. Antieke tekste en prente uit Egiptiese, Griekse en 
ander kulture praat ook van reuse of halfgode wat die nageslag van 
bonatuurlike wesens was, so dit is nie ver om te sien dat dit 'n algemene 
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verskynsel in die oudheid was nie. Argeologiese bewyse toon dat hierdie 
wesens soms meer as 30 voet hoog was en sterk was om massiewe klippe te 
beweeg wat masjinerie nie eers kan beweeg nie, bv. Baalbek. Voor die vloed 
het engele en hul baster nageslag die hele aarde verderf. Ná die sondvloed 
was hulle dalk nie so groot nie, maar tog kragtig en boos in hul invloed. 
Sommige was selfs kannibalisties. Daarom het God Israel beveel om al die 
nasies van Kanaän totaal uit te wis. 

Vandag lyk dit of die verskynsel herhaaldelik voorkom. Vroue het vertel van 
uitheemse ontvoerings waarin hulle bevrug is. Daar is ook verhale van 
uitheemse wesens en/of mense wat genetiese eksperimente in ondergrondse 
laboratoriums doen om verskeie tipes hibriede wesens te teel, insluitend grys 
vreemdelinge, chimeras en ander monsters. (Sien UFO's, Aliens en Alien 
Abductions And How to Overcome their Evil Influence and Aliens and Fallen 
Angels (MS PowerPoint).) Selfs Hollywood berei die gedagtes van die massas 
voor met flieks oor hibriede supermans en supervroue. Alhoewel die Bybel sê 
dat hulle en hul engele vaders boos is, probeer Hollywood mense laat dink dat 
nie almal sleg is nie. Ander navorsers het geskryf dat sommige van die globale 
elite eintlik DNS het wat 'n ekstra parasitiese string het as gevolg van engele 
ouerskap. (Sien Lewe as 'n ondersoeker is soos 'n boks sjokolade.) Sommige 
navorsers verskaf ander soorte bewyse. (Sien Saad van Satan: Hulle loop 
tussen ons.)  
Vir verdere studie, sien Nephilim and Giants.  
 
7. Sterk dwaling  
en om hierdie rede sal God hulle sterk dwaling stuur, dat hulle die leuen kan 
glo. (2 Th. 2:11 AOV)  
Die primêre fokus van die misleiding is die gebruik van die beheerde 
korporatiewe media deur die Prins van die Mag van die Lug. TV, radio, internet, 
selfone, PDA's, ens. hou mense heeltemal besig en onbewus van die lot wat op 
ongelowiges wag. Die doel is ook om te verhoed dat mense die Evangelie van 
Jesus hoor, en as hulle dit hoor om daarvan te vergeet en voortdurend 
vermaak te word. Die meeste mense in ontwikkelde lande is nou in 'n mis as 
gevolg van die impak van hierdie media wat hulle in 'n valse gevoel van 
veiligheid en in 'n valse gevoel van reg en verkeerd inswem. Hierdie dwaling 
kan op drie gebiede gesien word: 

Spiritualiteit, die Emerging Church het so deurdringend geword dat die meeste 
kerke in ontwikkelde lande aborsie (moord), hoerery (voorhuwelikse seks, 
egbreuk en homoseksualiteit) en byna enige ander oortreding van God se wet 
sal duld. Dink net: hoeveel kerke sal 'n persoon ekskommunikeer vir 
betrokkenheid by hierdie sondes? 

Finansies, baie mense is onbewus daarvan dat 'n internasionale regering / 
bankkartelvennootskap hul rykdom steel en die fondse gebruik om die wêreld 
te beheer. (Sien hoe sommige ryk bankiers die Amerikaanse mense bedrieg 
het en beheer oor die wêreld se ekonomiese, politieke, regs- en opvoedkundige 
stelsels verkry het en 19 redes waarom die Federale Reserweraad die kern van 
ons ekonomiese probleme is, 20 vrae om enigiemand te vra wat dwaas genoeg 
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is om die te glo Ekonomiese krisis is verby.). Die steel word gedoen deur die 
druk van fiat-geld (geld nie gebaseer op goud of silwer nie, maar op skuld), 
deur rente op geld wat nie bestaan nie (as gevolg van fraksionele 
reserwebankwette) en deur die saagtand-effek van markte wat mense trek in 
slegte beleggings oor 'n lang tydperk en laat hulle dan groot gedeeltes van hul 
lewensspaargeld verloor wanneer markte daal. (Sien 200 jaar Dow/Goud-
verhouding, en let op hoe dit baie meer dramaties geword het ná die skepping 
van die Federale Reserwestelsel in 1913. Sien ook Finansiële Nuusopdaterings 
op hierdie webwerf.) 

Politiek, die meeste mense is ook onbewus daarvan dat die internasionale 
bankkartel alle nasionale regerings oorgeneem het en stilweg grense en 
magsentrums regoor die wêreld herorganiseer. Bewyse hiervan kan gesien 
word in die 911-misleiding. Die meeste Amerikaners en diegene wat die 
Amerikaanse regering simpatiek dink dat vliegtuie drie staalraamgeboue teen 
byna vryvalspoed in hul voetspore laat val het, terwyl dit nog nooit in die hele 
bekende geskiedenis gebeur het nie. Mense wat die feite objektief bestudeer, 
besef dit was 'n baie suksesvolle sielkundige operasie (psyop), aangesien 
vliegtuigbrandstof nie warm genoeg is om die werk te doen nie, en selfs 'n 
pannekoekeffek plaasgevind het, sou dit baie stadiger gewees het. Dit moes 
deur beheerde slopings gedoen word. Dit was deel van 'n plan om 'n tweede 
Pearl Harbor te veroorsaak en te regverdig dat die Amerikaanse weermag 'n 
vastrapplek in die Midde-Ooste kry en die Amerikaanse regering te regverdig 
om baie grondwetlike regte van die Amerikaanse mense weg te neem . ( Vir 
meer inligting, sien Vraag 911, 911 Truthseekers.org en 
http://www.brasschecktv.com/.)  
Tekens wat nog in voorbereidende stadiums is 

8. Een wêreldregering  
“En die vierde koninkryk sal sterk wees soos yster, omdat yster stukkend breek 
en alles stukkend slaan; en soos yster wat vergruis, sal daardie koninkryk 
stukkend breek en al die ander verbrysel. (Daniël 2:40) Sien ook Openbaring 
13 en Nuwe Wêreldorde 

9. Een wêreldheerser en 'n assistent te voorskyn kom  
Ek het 'n dier uit die see sien opkom, met sewe koppe en tien horings, en op 
sy horings tien krone, en op sy koppe 'n godslasterlike naam. En die dier wat 
ek gesien het, was soos 'n luiperd, sy pote was soos die pote van 'n beer, en 
sy bek soos die bek van 'n leeu. Die draak [Satan, of die duiwel] het aan 
hom sy mag, sy troon en groot gesag gegee. En ek het een van sy koppe 
gesien asof dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die 
hele wêreld was verwonderd en het die dier gevolg. En hulle het die draak 
aanbid wat aan die dier mag gegee het; en hulle het die dier aanbid en gesê: 
Wie is soos die dier? Wie is in staat om teen hom oorlog te voer?” 
(Openbaring 13:1-4) 

Dit is aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. 
En gesag is aan hom gegee oor elke stam, taal en nasie. Almal wat op die 
aarde woon, sal Hom aanbid, wie se name nie van die grondlegging van die 
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wêreld af in die Boek van die Lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is 
nie. (Openbaring 13: 7,8 ) 

Laat niemand julle op enige manier mislei nie; want daardie dag sal nie kom 
as die afval nie eers kom en die mens van sonde geopenbaar word, die 
seun van die verderf, wat hom teëstaan en hom verhef bo alles wat God 
genoem word of wat aanbid word, sodat hy as God sit in die tempel van 
God, wat homself wys dat hy God is. Die koms van die wettelose is volgens 
die werking van Satan, met alle kragtige dade en tekens en wonders van die 
leuen en met alle onregverdige bedrog onder die wat verlore gaan, omdat 
hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. . 
En daarom sal God hulle die sterk dwaling stuur, dat hulle die leuen kan glo, 
sodat almal veroordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar 
behae gehad het in die ongeregtigheid. (2 Tessalonisense 2:3 ,4,9 -12) 

Die meeste godsdienste verwag 'n verlosser of 'n man wat wêreldvrede, 
geregtigheid en eenheid sal bring. Hier is drie voorbeelde :  
Moslems wag vir die Mahdi of die 12de Imam. Iran se president, Mahmoud 
Ahmadinejad, het verklaar dat sy mandaat is om die weg te baan vir die 
koms van hierdie Islamitiese messias. ’n Islamitiese rolprent is hieroor 
vervaardig: The Coming Is Upon Us. ’n Onderhoud met Ken Timmerman 
hieroor in April 2011 verduidelik die huidige hoop van baie Moslems.  
Boeddhiste wag vir die Boeddha van deernis, Maitreya, of 'n wêreldleraar en 
lunifier, die 5de en komende Boeddha van die huidige era. Sien ook 
Maitreya Rising 

Hindoes wag vir hul voltooier en verlosser, Kalki, die naam van Vishnu in sy 
tiende en laaste avatar. Volgens die Usborne Encyclopedia of World 
Religions, “het die tiende en laaste avatar nog nie verskyn nie. Daar word 
gesê dat Vishnu aan die einde van die huidige eeu na die aarde sal kom as 
Kalki, wat op 'n wit perd ry, om die goddeloses te vernietig en orde te 
herstel." 

'n Valse profeet kom na vore om die wêreldheerser en verlosser by te staan .  
“Toe sien ek 'n ander dier uit die aarde opkom, en hy het twee horings gehad 
soos 'n lam en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die gesag van die 
eerste dier uit in sy teenwoordigheid, en laat die aarde en die wat daarin 
woon die eerste dier aanbid, wie se dodelike wond genees is. Hy doen groot 
tekens, sodat Hy selfs vuur uit die hemel op die aarde laat neerdaal voor die 
oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens 
wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die 
bewoners van die aarde te sê om 'n beeld te maak vir die dier wat deur die 
swaard gewond is en lewendig is. Hy is mag gegee om asem te gee aan die 
beeld van die dier, sodat die beeld van die dier sou spreek en veroorsaak 
dat almal doodgemaak word wat die beeld van die dier nie aanbid nie.” 
(Openbaring 13:11-15)  
Moslems wag vir Isa Bin Maryam (dws Jesus, die seun van die maagd 
Maria) om saam met die Mahdi te verskyn en agter hom te bid 
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Jode wag steeds vir hulle Messias, Emmanuel.  
Christene wag vir die wederkoms van Jesus, maar die meeste glo nie meer 
in die letterlike interpretasie van die Bybel nie, so baie sal mislei word. 

Onlangs het die Roomse Kerk 'n nuwe pous verkies wat volgens sommige 
mense die laaste pous sal wees en dalk die dier uit die aarde sal wees wat 
in Openb. 13:11-15 beskryf word. Kyk Het die dier van die aarde amptelik 
ontstaan?  
10. Tegnologie om die wêreld te beheer“Hy [die tweede dier] laat almal, klein 
en groot, ryk en arm, vry en slawe, 'n merk op hulle regterhand of op hulle 
voorhoofde kry, en dat niemand mag koop of verkoop behalwe een wat die 
merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier is wysheid. 
Laat hom wat verstand het, die getal van die dier bereken, want dit is die 
getal van 'n mens: sy getal is 666.” (Openbaring 13:16-18)  
Vandag is slimkaarte gewild, maar dit kan verlore raak of gesteel word. Dit is 
waarskynlik dat die uiteindelike oplossing 'n inplantbare RFID-skyfie of een 
of ander vorm van hoëtegnologie-tatoeëring op die regterhand of voorkop sal 
wees. Reeds word 99% van kommersiële transaksies in baie lande sonder 
kontant gedoen. Die meeste papiergeld word nie eers meer deur goud of 
silwer gerugsteun nie, so die waarde daarvan is suiwer sielkundig. Wanneer 
die huidige monetêre stelsel ineenstort, is tegnologie beskikbaar om valuta 
en handel te herdefinieer op 'n naatlose manier wat mense sal wil hê as 'n 
oplossing vir hul behoefte aan vinnige besteding. Sien byvoorbeeld Ci-ti 
Economist sê dit is dalk tyd om kontant af te skaf om die wêreldekonomie te 
red 

 
Die Utah-datasentrum het op 30 Mei 2013 ten volle in werking getree. Dit is 
opgestel om die hele wêreld se inligting te onderskep en te stoor. Hierdie 
sentrum kan 'n groot rol speel in die komende 666 Surveillance System. Vir 
'n lang lys skakels wat met die Merk van die Dier verband hou, sien 
Tegnologie om die wêreld te beheer. 
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Die Aarde hou op draai by die 2de Koms van Jesus Christus en die 
Wegraping. 

Wanneer Jesus sy voete op die Olyfberg plaas nadat die Wegraping 
plaasgevind het, stop Die Aarde se Rotasie tot NUL Km/p/h en Totale 
Vernietiging op Aarde vind plaas soos verduidelik in die Bybel. 

Jesus arriveer by die 6de Seël opening, Die Wegraping vind plaas by die 
7de Trompet en die Slag van Armageddon begin by die 7de seël, die 7de 
Gedenkplaat van God se Toorn. 

Die Aarde draai / draai tans teen +/- 1000 myl per uur. 

Wetenskaplike verduidelik wat op aarde sal gebeur wanneer dit op 'n punt 
ophou draai. 

Dit verduidelik wat op Aarde gebeur wanneer Jesus by sy 2de Koms en 
Wegraping vir die Slag van Armageddon aankom? 

 
Soos Jesus op die Wolke aankom, klink die 7de Trompet en begin die 
engele die Dooie en Lewende in Christus versamel om Hom in die Lug te 
ontmoet. 

Mat 24:29 Onmiddellik na die verdrukking van daardie dae sal die son 
verduister word, en die maan sal sy lig nie gee nie, en die sterre sal van die 
hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word ;  
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel 
verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en hulle sal die 
Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met krag en groot 
heerlikheid.Mat 24:31 En Hy sal stuur sy engele met 'n groot basuingeluid, 
en hulle sal sy uitverkorenes bymekaarmaak uit die vier windstreke, van die 
een einde van die hemel tot die ander einde. 

1Th 4:13 Maar ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, broeders, 
aangaande die ontslapenes, sodat julle nie treur soos die ander wat geen 
hoop het nie.  
1Th 4:14 Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, so sal God 
ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. 1Th 4:15 Daarom 
sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat is lewend en oorbly 
tot die wederkoms van die Here sal die ontslapenes nie verhinder nie.  
1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met 
die stem van 'n aartsengel en met die basuin van God; en die wat in 
Christus gesterf het, sal eerste opstaan :  
1Th 4:17 dan ons wat in die lewe is en oorbly. sal saam met hulle in die 
wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by 
die Here wees. 
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Soos die uitverkorenes van Christus opvaar na die hemel verby Christus in 
die lug. Christus kom op aarde neer en staan met albei voete op die 
Olyfberg om die Slag van Armageddon te versorg. 

Dit is wanneer die Aarde se Rotasie / Spinning van 1000 km/per/h tot O 
km/p/h sal stop en totale vernietiging op aarde sal veroorsaak soos beskryf 
in die Bybel en bevestig deur wetenskaplike in die video hieronder, 

Sag 14:4 En sy voete sal in dié dag staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem 
lê, aan die oostekant, en die Olyfberg sal in die middel daarvan kloof na die 
ooste en na die weste, en daar sal 'n baie groot vallei; en die helfte van die 
berg sal wegtrek na die noorde en die helfte daarvan na die suide. 

Dan vind 'n ramp op aarde plaas. 

Openb 16:15 Kyk, Ek kom soos 'n dief. Welgeluksalig is hy wat waak en sy 
klere bewaar, dat hy nie naak loop en hulle sy skande sien nie.  
Rev 16:16 En hy het hulle bymekaar laat kom op 'n plek wat in Hebreeuse 
taal genoem word Armageddon.  
Rev 16:17 En die sewende engel het sy skaal in die lug uitgegooi; en daar 
het 'n groot stem uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat 
sê: Dit is verby.  
Rev 16:18 En daar was stemme en donderslae en weerligstrale; en daar 
was 'n groot aardbewing soos daar nie was vandat die mense op die aarde 
was nie, so 'n groot aardbewing en so groot.  
Rev 16:19 En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die 
nasies het geval, en die groot Babel het in gedagtenis gekom voor God, om 
aan haar die beker van die wyn van die gloed van sy toorn te gee.  
Rev 16:20 En al die eilande het weggevlug, en die berge is nie gevind nie.  
Rev 16:21 En 'n groot hael uit die hemel het op die mense geval, elke klip 
omtrent 'n talent gewig; en die mense het God gelaster oor die plaag van 
die hael; want sy plaag was buitengewoon groot. 

Jesus kom by die 6de Seël aan. 

Rev 6:12 En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, 
daar was 'n groot aardbewing; en die son het swart geword soos 'n harige 
sak, en die maan het geword soos bloed ;  
Rev 6:13 En die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n 
vyeboom sy ontydige vye gooi as dit deur 'n geweldige wind geskud word. 
Rev 6:14 En die hemel het weggewyk soos 'n boekrol wat saamgerol word; 
en elke berg en eiland is uit hulle plekke verskuif.  
Rev 6:15 En die konings van die aarde en die groot manne en die rykes en 
die owerstes van owerstes en die helde en elke slaaf en elke vryman het 
hulle verberg in die spelonke en in die rotse van die berge;Op 6:16 en vir 
die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van 
Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam;  
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Op 6:17 vir die groot dag van sy toorn het gekom; en wie sal staande kan 
bly? 

Ons was almal daar. Wakker word met 'n lekker koppie koffie in die oggend 
en kyk na die wêreld buite en vra onsself ewekansige hipotetiese: gaan jou 
pakkie vandag afgelewer word? As die kar nie start nie, kan jy net by die 
huis bly en werk oorslaan? Wat sou gebeur as die Aarde skielik ophou 
draai? Jy weet – die basiese beginsels. 

Aarde wat draai 

"Die wêreld het 'n rotasie van ongeveer 1 100 myl per uur om die ewenaar" 

Maar wat sou gebeur as die Aarde se draai tot stilstand kom? Wel 'n paar 
dinge. Soos fisika ons in die verlede geleer het, is momentum en snelheid twee 
van die beheerseienskappe van beweging. Tegnies gesproke het die wêreld 'n 
rotasie van ongeveer 1 100 myl per uur om die ewenaar; om skielik te stop, sal 
dieselfde effek hê as 'n motor wat vol kantel ry wat op 'n muur van 'n ander 
onroerende voorwerp ingewerk word: chaos. 

’n Skielike stop sou taamlik katastrofies wees: landmassas sou skoongevee 
word van enigiets wat nie aan die grondrots onder ons geheg is nie: alles 
daarbo, insluitend die bogrond, bome, paaie, geboue en ons sou in die 
atmosfeer weggesleur word. Nie 'n baie wenslike opsie nie. 'n Stadige 
verrottende draai sal egter minder skokkend wees, maar net so rampspoedig. 

landmassas sou skoongevee word van enigiets wat nie aan die 
grondgesteente onder ons geheg is nie: alles daarbo, insluitend die 
bogrond, bome, paaie, geboue en ons sou in die atmosfeer meegesleur 
word.  
“ Alles daarbo, insluitend die bogrond, bome, paaie, geboue en ons sal in 
die atmosfeer meegesleur word.” 

Dag-nag-siklusse sal soortgelyk wees aan dié by die pole, met daglig wat vir 
'n halfjaar beskikbaar is, en nagtyd wat die ander helfte beslaan. 
Temperature sal by die ewenaar toeneem en by die pole afneem, en 
uiteindelik atmosferiese patrone verander. Boonop sal ons die Aarde se 
magnetiese veld verloor, en nie net die auroras verloor nie, maar ook ons 
beskerming teen kosmiese strale en ander hoë-energie deeltjies. 

Het ek genoem dat die gebrek aan sentrifugale krag baie van die kuslyne baie 
anders sou laat lyk as wat hulle vandag is? Die pole sou eintlik oorstroom word, 
en die Aarde sou 'n reuse-landmassa by die ewenaar hê wat ons almal in 'n 
reuse Pangean-superkontinent verbind het. 
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Pangea superkontinent 

In wese sou daar 'n redelike groot verandering aan ons daaglikse lewens 
wees. Geen seisoene meer nie – ten minste nie soos ons hulle ken nie – ’n 
verandering in sirkadiese siklusse en al die kwessies wat daarmee gepaard 
gaan, sonder om die uitwerking op die omgewing te noem – beide vir ons 
en die groter voedselweb. In hierdie geval is 'n ineenstorting van 'n 
ekosisteem dalk nie heeltemal buite bereik nie, maar daar is te veel vrae 
wat onbeantwoord bly om met sekerheid te weet. Een ding is egter seker, 
Behalwe vir die groot verskuiwing van hulpbronne, mense, grond, 
temperature en 'n magdom ander faktore, is hierdie id beslis nie iets wat 
ons op enige manier sal baat nie. 

Met die Landmassa wat een Super Kontinent is. Rev 1:7 Kyk, Hy kom met 
die wolke; en elke oog sal hom sien, en ook die wat hom deursteek het, en 
al die geslagte van die aarde sal oor hom huil. 

Desondanks, Amen. 

Opdateer April 2019 

Die aarde se magnetiese veld word aansienlik swakker, die magnetiese 
noordpool verskuif teen 'n versnellende tempo, en wetenskaplikes erken 
geredelik dat 'n skielike poolverskuiwing moontlik "triljoene dollars" se skade 
kan veroorsaak. Vandag aanvaar die meeste van ons die beskerming wat 
die aarde se magnetiese veld bied, heeltemal as vanselfsprekend. Dit is in 
wese 'n kolossale kragveld wat ons planeet omring en lewe moontlik maak. 
En selfs met sulke beskerming, kan 'n reuse sonstorm steeds potensieel 
ons planeet tref en ons kragnetwerk heeltemal braai. Maar soos ons 
magnetiese veld steeds swakker en swakker word, sal selfs baie kleiner 
sonstorms die potensiaal hê om rampspoedig te wees. En sodra die 
magnetiese veld swak genoeg word, sal ons veel groter probleme in die 
gesig staar. Soos jy hieronder sal sien, as genoeg sonstraling ons planeet 
begin bereik, sal niemand van ons oorleef nie. 

Voorheen het wetenskaplikes ons vertel dat die magneetveld elke 100 jaar 
met ongeveer 5 teenwoordig verswak. 

Maar nou word ons vertel dat data wat van die SWARM-satelliet ingesamel 
is, aandui dat die tempo van verval nou 5 teenwoordig is per dekade ... 

Dit is goed vasgestel dat die aksiale dipoolkomponent van die aarde se 
hoofmagneetveld in moderne tye met ongeveer 5% per eeu afneem. 
Onlangs het wetenskaplikes wat die SWARM-satelliet gebruik, aangekondig 
dat hul data dui op 'n vervalkoers tien keer vinniger, of 5% per dekade. 
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As jy dit nie heeltemal verstaan het nie, is 5 hede per dekade 10 keer vinniger 
as 5 hede per eeu. 

As die tempo van verval teen hierdie tempo voortduur, of as dit selfs meer 
versnel, kan ons kyk na 'n massa-uitsterwingsgebeurtenis wat verby is wat die 
meeste mense sou waag om te dink. 

Soos meer sonbestraling die aarde bereik, sou ons verwag om 'n styging in 
kankersyfers te sien, en dit is iets wat selfs National Geographic erken het 
... 

As die magneetveld egter aansienlik swakker word en vir 'n aansienlike tyd 
so bly, sal die aarde minder beskerm word teen die hope hoë-energie-
deeltjies wat voortdurend in die ruimte rondvlieg. Dit beteken dat alles op 
die planeet aan hoër vlakke van bestraling blootgestel sal word, wat 
mettertyd 'n toename in siektes soos kanker kan veroorsaak, asook delikate 
ruimtetuie en kragnetwerke op Aarde kan benadeel. 

Natuurlik sien ons dit reeds. Kankersyfers het oor die hele wêreld gestyg, en 
as jy in die Verenigde State woon, is daar 'n een uit drie kans dat jy kanker 
in jou leeftyd sal kry. 

Maar soos die magneetveld aanhou verswak, sal dinge erger word. 

Baie erger. 

Hoe swakker die magneetveld word, sal die hoeveelheid sonstraling wat 
ons sal bereik, styg, en uiteindelik sal dit so erg word dat die hele menslike 
ras in die gedrang sal wees. Die volgende kom uit Futurisme... 

Bestraling en kosmiese strale is 'n ware bekommernis vir NASA, veral 
wanneer dit kom by langtermyn-ruimtevlug. Ruimtevaarders op 'n sending 
na Mars kan tot 1000 keer die blootstelling aan bestraling en kosmiese 
strale ondergaan wat hulle op Aarde sou kry. As die aarde se magneetveld 
verdwyn, sou die hele menslike ras – en in werklikheid die hele lewe – in 
ernstige gevaar verkeer. Kosmiese strale sal ons liggame bombardeer en 
kan selfs ons DNA beskadig, wat die wêreldwye risiko van kanker en ander 
siektes verhoog. Die ligflitse wat sigbaar is wanneer ons ons oë toemaak, 
sou die minste van ons probleme wees. 

En selfs al het sommige van ons 'n manier gevind om vir 'n rukkie 
ondergronds te oorleef, sou ons steeds nie kon oorleef nie, want sonwinde 
sou ons planeet se atmosfeer en oseane wegstroop ... 

Sonder die aarde se magnetiese veld sou sonwinde - strome elektries 
gelaaide deeltjies wat van die son af vloei - die planeet se atmosfeer en 
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oseane wegstroop. As sodanig het die aarde se magnetiese veld gehelp om 
lewe op die planeet moontlik te maak, het navorsers gesê. 

Kan so 'n scenario dus werklik gebeur? 

Wel, sommige wetenskaplikes sê dat ons magnetiese veld “oor so min as 
500 jaar weg kan wees”, maar hulle sê vir ons moenie bekommerd wees 
nie, want die aarde se magnetiese pole sal “omdraai” en dinge sal 
uiteindelik terugkeer na normaal … 

Die magnetiese veld rondom die aarde is besig om te verswak, en 
wetenskaplikes sê dit kan binne so min as 500 jaar weg wees. 

Die resultaat.  

Die aarde se magnetiese pole kan letterlik onderstebo draai. 

Natuurlik glo die meeste wetenskaplikes dat 'n paaldraai honderde of 
duisende jare neem om te gebeur, maar hulle weet nie eintlik nie, want hulle 
het nog nooit een sien plaasvind nie. 

Hulle glo ook dat ons potensieel "triljoene dollars se skade" aan ons 
kragnetwerk en elektriese infrastruktuur in die gesig sal staar omdat die 
magnetiese veld so swak sou wees tydens 'n flip ... 

Storms wat baie minder kragtig is as dié, kan baie meer skade veroorsaak 
as hulle toevallig tref terwyl die aarde se magneetveld in die middel van 'n 
ommekeer was, het Roberts gesê. Die resultaat sal waarskynlik triljoene 
dollars se skade aan ons elektriese infrastruktuur wees, en op die oomblik is 
daar geen plan om 'n gebeurtenis van daardie omvang te hanteer nie. 

"Hopelik is so 'n gebeurtenis 'n lang pad in die toekoms en kan ons 
toekomstige tegnologieë ontwikkel om groot skade te vermy," het Roberts 
afgesluit. Hou jou vingers (maar nie jou magneetveldlyne nie) gekruis. 

Meeste van die kenners glo ook dat 'n poolflip nog ver weg is, maar waaroor 
almal saamstem, is dat die magnetiese noordpool teen 'n versnellende 
tempo na Rusland beweeg ... 

Maar wat regtig aandag trek, is die versnelling in beweging. Omstreeks die 
middel-1990's het die paal skielik sy bewegings van net meer as 9 myl (15 
kilometer) per jaar tot 34 myl (55 kilometer) jaarliks versnel. Vanaf verlede jaar 
het die paal oor die Internasionale Datumlyn na die Oostelike Halfrond beweeg. 

En vroeër vanjaar moes owerhede 'n noodopdatering vir globale 
posisioneringstelsels uitreik omdat "die magnetiese veld so vinnig verander" ... 
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Die mees onlangse weergawe van die model het in 2015 verskyn en was 
veronderstel om tot 2020 te hou - maar die magnetiese veld verander so 
vinnig dat navorsers die model nou moet regmaak. "Die fout neem die hele 
tyd toe," sê Arnaud Chulliat, 'n geomagnetis aan die Universiteit van 
Colorado Boulder en die Nasionale Oseaniese en Atmosferiese 
Administrasie (NOAA) se Nasionale Sentrums vir Omgewingsinligting. 

Ek weet ek moet nou soos 'n gebroke plaat klink, maar dit is belangrik. Ons 
planeet word al hoe meer onstabiel, en ons sien dinge gebeur wat ons nog 
nooit vantevore gesien het nie. 

Almal stem saam dat die aarde se magneetveld vinnig swakker word, en dit 
maak ons met elke dag wat verbygaan meer kwesbaar. 

Meeste van die kenners probeer om 'n gelukkige gesig op dinge te plaas en 
verseker ons dat alles oukei gaan wees. 

Hopelik is hulle reg, maar ek sal nie daarop staatmaak nie. 
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14. Die Wegraping van die Uitverkorenes . 

Die Wegraping, Waar sal dit op Aarde plaasvind? 

Die Bybel sê by die 2de koms van Jesus Christus en by die klank van die 
7de trompet, sal Hy Jesus Sy engele opdrag gee om die dooies en 
lewendes van sy uitverkorenes, wat vir Christus gesterf het of lewe, op een 
plek te versamel, waar sal dit wees?  
Mat 24:30 ~ 31 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die 
hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en hulle 
sal die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met krag 
en groot heerlikheid .  
En Hy sal sy engele uitstuur met 'n groot basuingeluid, en hulle sal sy 
uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die 
hemel tot die ander einde. 

1Th 4:13 ~ 17 Maar ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, broeders, 
aangaande die ontslapenes, sodat julle nie treur soos ander wat geen hoop het 
nie.  
Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, so sal God ook die wat in 
Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.  
Daarom sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe 
oorbly tot die wederkoms van die Here die ontslapenes nie sal verhinder nie. 
Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 
die aartsengel en met die basuin van God; en die dooies in Christus sal eerste 
opstaan ;  
dan sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word 
die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd wees by die Here. 

Jesus gaan Sy voete op die Olyfberg plaas , na die Megiddo-vallei.  
Sag 14:4 En sy voete sal in dié dag staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem 
lê, aan die oostekant, en die Olyfberg sal in die middel daarvan kloof na die 
ooste en na die weste, en daar sal 'n baie groot vallei; en die helfte van die 
berg sal wegtrek na die noorde en die helfte daarvan na die suide. 

So hulle Wegraping van die Uitverkorenes sal plaasvind in die Vallei van 
Megiddo by die Slag van Armageddon.  
Openb 16:15 ~ 16 Kyk, Ek kom soos 'n dief. Welgeluksalig is hy wat waak en 
sy klere bewaar, dat hy nie naak loop en hulle sy skande sien nie.  
En hy het hulle bymekaar laat kom op 'n plek wat in Hebreeus genoem word 
Armageddon. 
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Sonder die Doop van die Heilige Gees is daar GEEN Wegraping vir Jou nie! 

Vanoggend vroeg is ek deur die Heilige Gees aangespoor om jou aan te spoor om 
die Doop van die Heilige Gees met jou hele hart en siel voor te berei en te soek. 

Die Boodskap wat ek ontvang het was: Sonder die Krag van die Doop van die 
Heilige Gees, sal Jy nie weggeraap kan word nie. As jy op daardie tydstip in die 
dood is, as jy nie die Doop van die Heilige Gees voor jou dood ontvang het nie, sal jy 
nie opgewek word om Jesus in die lug te ontmoet op die punt van sy 2de koms en 
die versameling van die bruid van Christus. As jy op daardie stadium lewe, sal jy die 
Heilige Gees krag in jou nodig hê om jou sterflike toestand te transformeer na 
onsterflike toestand om weggeraap te word. 

Let wel: Nie eers Jesus met Sy volheid en Heerlikheid kon uit die graf opstaan 
sonder die Krag van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees was die een van die 
Drie-eenheid wat verantwoordelik was vir die opstanding van Jesus Christus, 3 dae 
nadat Hy gesterf het. 

Kom ons kyk wat het Jesus gemaak om uit Sy Graf op te staan? 

Jesus sê in Johannes 3:5  
Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit 
water en Gees nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Joh n 3:6 wat uit 
gebore is. die vlees is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.  
Beteken dit dat almal wat weggeraap wou word, Wedergebore moes word, met 
water gedoop en met die Heilige Gees gedoop moes word? Om opgewek en 
versamel te word wanneer Christus by sy 2de koms kom? 

Paulus  
sê Rom 8:9 Maar julle is nie in die vlees nie, maar in die Gees ,  
as die Gees van God in julle woon. En as iemand die Gees van Christus nie het nie, 
behoort hy nie aan syne nie.  
Met ander woorde – As jy nie in die Gees gedoop is nie en die Heilige Gees woon 
nie in jou nie, is jy nie deel van Jesus Christus nie?  
Rom_8:10 En as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde ;  
maar die Gees is lewe vanweë geregtigheid.Met ander woorde – As daar sonde in 
jou lewe is – Die Heilige Gees kan nie in jou woon nie?Rom_8:11 Maar as die Gees 
van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woon, wat Christus uit die dood 
opgewek het, sal ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle 
woon. Met ander woorde – Die Gees (Heilige Gees) het Jesus uit die dood opgewek! 
So die WAT in Christus gesterf het, sal deur die Heilige Gees in hulle opgewek word 
om uit die graf te kom en Jesus in die Lug te ontmoet! Rom_8:13 Want as julle na 
die vlees lewe, sal julle sterwe :  
Met ander woorde – As julle t het die Doop van die Heilige Gees sal jy in die graf bly 
as die dooies wat geoordeel sal word.Rom 8 v 13b maar as julle deur die Gees die 
werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe.  
Met ander woorde – Die Heilige Gees is die vonk vir jou om wegraping-vaardig te 
word en die ewigheid te ontvang?  
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Rom_8:14 Want almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van 
God. 

Dit was toe waar, en dit is vandag nog waar. Jesus het ons ook aangemoedig om 
seker te maak dat ons die 3 belangrikste stappe neem om dit in die Hemel te maak! 
Jesus het dit gedoen, hoekom sal ek en jy vrygestel wees? 

Stap 1. Hergeboorte  
Stap 2. Doop in Water  
Stap 3. Doop van die Heilige Gees 

Joh 3:3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand 
nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.  
By Wedergeboorte kan jy net die Koninkryk van God sien, nie Ingaan nie!  
Joh 3:5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore 
word uit water en Gees nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Om in 
die Koninkryk van God in te gaan! Gedoop in Water en die Heilige Gees was  
Jesus ! 

Mat 3:16-17 En toe Jesus gedoop is, het Hy dadelik uit die water opgegaan, en kyk, 
die hemele gaan vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdaal en 
op Hom steek.  
En daar is 'n stem uit die hemel wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek 'n 
welbehae het. 

Sonder die Doop van die Heilige Gees sal jy nie die Koninkryk van die Hemel 
binnegaan nie!!!!! 

Ek wil jou vandag versoek, maak dit asseblief jou nommer 1 prioriteit! - Die Doop van 
die Heilige Gees. 

Die Heilige Gees het my vanoggend aangespoor in my Drome en toe ek wakker 
word. Laat weet my mense asseblief. 

Ek het dus al ons hulpbronne by hierdie artikel ingesluit. Vir jou om te leer oor die 
Doop van die Heilige Gees, om te sien watter rol die Heilige Gees speel in die tye 
wat voorlê, en hoe om die Doop van die Heilige Gees voor te berei en te begeer. Ek 
het al my artikels oor die Heilige Gees ingesluit; Ek gee jou gratis toegang tot my 2 
boeke op e-boek gratis. Naamlik. Nie net 'n Gees en Lewe met Ewigheid op my 
Gemoed nie. 

Asseblief, ek spoor jou aan, word sondeloos en reinig jou gees, en sodra jou gees 
skoon is, nooi die Heilige Gees in jou gees! Moenie wag nie!  
Ef 1:13 op wie julle ook vertrou het, nadat julle die woord van die waarheid gehoor 
het, die evangelie van julle verlossing; in wie julle ook, nadat julle geglo het, verseël 
is met die Heilige Gees van die belofte, 
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15. Die 7 Donderslae 

Ons as eindtydstudente en -onderwysers weet wat die 7 Seëls van God of 
die 7 Trompette van God of die 7 Plakke van God se Toorn is, Maar daar is 
iets wat tydens die Eindtyd gebeur wat nie volledig opgeteken is nie. 

DIE 7 DONDERSE. STEM VAN GOD LOOP OOR DIE HELE AARDE. 

God praat met almal op Aarde in 'n Harde Stem tegelyk.  

En dit sal nie vriendelike woorde wees nie. 

Openb 10:3 – 4 en het met 'n groot stem geroep soos wanneer 'n leeu brul; 
en toe hy geroep het, het sewe donderslae hulle stemme laat hoor.  
Rev 10:4 En toe die sewe donderslae hul stemme laat hoor het, was ek op 
die punt om te skryf; 

Hierdie 7 donderslae is gespreek by 'n stem van 'n engel wat geklink het 
soos 'n leeu wat gebrul het. 

Elkeen van hierdie donderslae het iets gesê wat op aarde sal gebeur 
voordat die 7de trompet sal klink en nadat die 6de trompet geblaas het.  
Net voor die Wederkoms van Jesus Christus en die Wegraping. 

Die sewe donderslae verskyn in Openbaring 10:1–7. In sy apokaliptiese 
visioen het die apostel Johannes 'n magtige engel met 'n boekrol in sy hand 
oor die see en die land sien stap. Die engel het 'n geskreeu gegee soos die 
brul van 'n leeu, en toe het die stemme van die sewe donderslae gepraat. 
Net toe Johannes op die punt was om neer te skryf wat hulle gesê het, het 
’n stem uit die hemel vir hom gesê om te “verseël wat die sewe donderslae 
gesê het en moenie dit neerskryf nie” (Openbaring 10:4). 

Die insident van die sewe donderstemme vind plaas in die tussenspel 
tussen die sesde en sewende trompette. Die sewe donderslae is nie net die 
gewone geraas van donderweer nie, maar is donderagtige stemme wat 'n 
boodskap kommunikeer. Die Griekse woord wat met “donder” vertaal word, 
beteken “om te brul”. Donderweer is dikwels 'n teken van oordeel in die Skrif 
soos in 1 Samuel 2:10, 2 Samuel 22:14, en verskeie ander plekke in 
Openbaring (8:5, 11:19, 16:18), so hierdie sewe kragtige stemme huil uit vir 
God se oordeel oor die sondige aarde. Die donderweer verteenwoordig die 
stem van God. Psalm 18:13 sê: “Die HERE het uit die hemel gedonder; die 
stem van die Allerhoogste het weerklink.” 

Verdere bewyse dat die sewe donderslae die stem van God is, is in 
Openbaring 4:5: “Van die troon af het weerligstrale, dreuning en donderslae 
gekom. Voor die troon het sewe lampe gebrand. Dit is die sewe geeste van 
God.” Weereens word die stem van God uitgebeeld as donderende 
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dreuning wat die krag, majesteit en heerlikheid van ons magtige Here 
vertoon. In hierdie vers het Johannes 'n voorskou gesien van die goddelike 
toorn wat oor die aarde uitgestort word, soos volledig beskryf in Openbaring 
hoofstukke 16-19. 

Net toe Johannes op die punt was om die woorde van die sewe donderslae 
te skryf, beveel 'n stem uit die hemel hom om te verseël wat deur hulle 
geopenbaar is. Dieselfde troon wat weerlig en donderslae uitstuur, gee 'n 
opdrag om geheim te hou wat die stemme geopenbaar het. Die rede vir die 
verseëling word nie gegee nie, maar dit kan wees dat die oordeel eenvoudig 
te skrikwekkend was om opgeteken te word. Die inhoud van die boodskap 
word nooit in die Skrif geopenbaar nie, daarom kan ons nie daaroor 
spekuleer nie. Die sewe donderslae is die enigste woorde in Openbaring 
wat verseël is. 

7 Keer God se Stem Donder tydens die 3de Wêreldoorlog na die 3de 
Gedenkplaat, net voor die Son ontplof en duisternis op Aarde veroorsaak. 

En Finale 7de Trompet. 

Die 2de Koms van Jesus Christus, die Wegraping en die begin van die Slag 
van Armageddon. 

Openb 11:15 ~ 19 En die sewende engel het geblaas; en daar was groot 
stemme in die hemel wat gesê het: Die koninkryke van hierdie wêreld het 
die koninkryke van onse Here en van sy Christus geword; en Hy sal as 
Koning heers tot in alle ewigheid.  
En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle stoele gesit het, het 
op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê: Ons dank U, Here God, 
Almagtige, wat is en wat was en wat kom; want U het u groot mag na U 
geneem en geregeer. En die nasies was toornig, en u toorn het gekom en 
die tyd van die dode, dat hulle geoordeel sou word en dat U aan u knegte, 
die profete , loon moes gee. , en aan die heiliges en die wat u Naam vrees, 
klein en groot; en die wat die aarde verwoes, moet vernietig.  
En die tempel van God is in die hemel geopen, en die ark van sy testament 
is in sy tempel gesien, en daar was weerligstrale en stemme en donderslae 
en 'n aardbewing en groot hael. 

Laat ek daaroor spekuleer of ek mag . Dit word nie deur die woord van 
God bevestig nie maar dit is wat ek dink dit kan wees! 

Dit kan die 7 Thunders wees. Die Stem van God spreek die 7 Doodsondes 
aan ,  
God spreek almal op Aarde aan en vertel hulle hoe Hy elkeen van die 7 
Doodsondes en die oortreders daarvan sal hanteer. 
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Elke Donderslag kan dus God wees wat die Wêreld aanspreek oor een 
dodelike Sonde op 'n slag. In 'n harde stem wat almal regoor die wêreld tegelyk 
kan hoor. 

Die sewe dodelike sondes, ook bekend as die hoofsondes of kardinale 
sondes 

1ste Dondergod  
spreek Lus aan 

Wellus, of wellus (Latyns, "luxuria" (vleeslik)), is intense verlange. Dit word 
gewoonlik beskou as intense of ongebreidelde seksuele begeerte, wat lei tot 
hoerery, egbreuk, verkragting, dierlikheid en ander onsedelike seksuele dade. 
Wellus kan egter ook bloot begeerte in die algemeen beteken; dus is lus vir 
geld, mag en ander dinge sondig. In ooreenstemming met die woorde van 
Henry Edward, verander die onreinheid van wellus 'n mens in "'n slaaf van die 
duiwel".  
Wellus, as dit nie reg bestuur word nie, kan fatsoenlikheid ondermyn.Duitse 
filosoof Schopenhauer het soos volg geskryf :  
"Lust is die uiteindelike doel van byna alle menslike strewe, oefen 'n nadelige 
invloed uit op die belangrikste sake, onderbreek die ernstigste besigheid, soms 
vir 'n rukkie. verwar selfs die grootste geeste, huiwer nie met sy trompie om die 
onderhandelinge van staatsmanne en die navorsing van geleerdes te ontwrig 
nie, het die aanleg om sy liefdesbriewe en ringetjies selfs in ministeriële 
portefeuljes en filosofiese manuskripte in te skuif”. 

2de Dondergod  
spreek vraatsug aan 

Vraatsug (Latyns, gula) is die oormatige toegewing en oorverbruik van 
enigiets tot die punt van vermorsing. Die woord is afgelei van die Latynse 
gluttire, wat beteken om te sluk of te sluk. 

In die Christendom word dit as 'n sonde beskou as die oormatige begeerte 
na kos veroorsaak dat dit van die behoeftiges weerhou word.  
As gevolg van hierdie skrifte kan vraatsug as selfsug geïnterpreteer word; 
om in wese besorgdheid oor jou eie impulse of belange bo die welstand of 
belange van ander te plaas. 

Gedurende tye van hongersnood, oorlog en soortgelyke tydperke wanneer 
kos skaars is, is dit moontlik vir 'n mens om ander mense indirek deur 
hongersnood dood te maak net deur te veel of selfs te gou te eet.  
Middeleeuse kerkleiers (bv. Thomas Aquinas) het 'n meer uitgebreide 
siening van vraatsug gehad, met die argument dat dit ook 'n obsessiewe 
afwagting van maaltye, en die voortdurende eet van lekkernye en 
buitensporige duur kosse kan insluit. Aquinas het so ver gegaan as om 'n 
lys van vyf maniere voor te berei om vraatsug te pleeg, ywer word dikwels 
as die ernstigste beskou, aangesien dit uiterste gehegtheid aan die plesier 
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van blote eet is, wat die pleger impulsief kan laat eet; absoluut en sonder 
kwalifikasie leef bloot om te eet en drink; binding aan gesondheidsverwante, 
sosiale, intellektuele en geestelike plesier verloor; en verloor behoorlike 
oordeel 'n voorbeeld is Esau wat sy geboortereg verkoop vir gewone kos 
van brood en pot lensies. Sy straf was dat die “onheilige . . . wat vir 'n 
stukkie vleis sy eersgeboortereg verkoop het," leer ons dat "hy geen plek vir 
bekering gevind het nie, al het hy dit versigtig gesoek, met trane." 

3de Dondergod  
spreek gierigheid aan 

Gierigheid (Latyn, avaritia), ook bekend as gierigheid, begeerlikheid of 
hebsug, is, soos wellus en vraatsug, 'n sonde van begeerte. Hebsug (soos 
gesien deur die Kerk) word egter toegepas op 'n kunsmatige, roofsugtige 
begeerte en strewe na materiële besittings. Thomas Aquinas het geskryf, 
"Girigheid is 'n sonde teen God, net soos alle sterflike sondes, in soverre die 
mens dinge veroordeel wat ewig is ter wille van tydelike dinge." In Dante's 
Purgatory is die boetelinge vasgebind en met hul gesig op die grond 
neergelê omdat hulle buitensporig op aardse gedagtes gekonsentreer het .. 
Opgaar van materiaal of voorwerpe, diefstal en roof, veral deur middel van 
geweld, bedrog of manipulasie van gesag is alles aksies wat kan deur 
hebsug geïnspireer word. Sulke wandade kan simonie insluit, waar 'n mens 
probeer om sakramente te koop of te verkoop, insluitende Heilige Ordes en 
dus gesagsposisies in die Kerkhiërargie. 

In die woorde van Henry Edward, gierigheid “dompel ’n man diep in die modder 
van hierdie wêreld, sodat hy dit sy god maak. 

Soos gedefinieer buite Christelike geskrifte, is hebsug 'n buitensporige 
begeerte om meer te verkry of te besit as wat 'n mens nodig het, veral met 
betrekking tot materiële rykdom. Soos trots, kan dit lei tot nie net sommige 
nie, maar alle boosheid. 

4de Dondergod  
spreek luiaard aan 

Luiaard (Latyns, tristitia of acedia ("sonder sorg")) verwys na 'n eienaardige 
mengelmoes van begrippe, wat uit die oudheid dateer en geestelike, 
geestelike, patologiese en fisiese toestande insluit. Dit kan gedefinieer word 
as 'n afwesigheid van belangstelling of 'n gewone teenstand om inspanning 
te doen. 

In sy Summa Theologica het Saint Thomas Aquinas luiaard gedefinieer as 
"treur oor geestelike goed". 

Die omvang van luiaard is wyd. Geestelik het acedia eers verwys na 'n 
beproewing wat godsdienstige persone bywoon, veral monnike, waarin hulle 
onverskillig geraak het oor hul pligte en verpligtinge teenoor God. Geestelik 
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het acedia 'n aantal kenmerkende komponente waarvan die belangrikste 
affekteloosheid, 'n gebrek aan enige gevoel oor self of ander is, 'n 
verstandstoestand wat aanleiding gee tot verveling, kwaadstokery, apatie 
en 'n passiewe trae of trae mentasie, Fisies , acedia word fundamenteel 
geassosieer met 'n staking van beweging en 'n onverskilligheid teenoor 
werk; dit vind uitdrukking in luiheid, ledigheid en traagheid. 

Luiaard sluit in om op te hou om die sewe genadegawes wat deur die 
Heilige Gees gegee is (Wysheid, Begrip, Raad, Kennis, Vroomheid, Sterkte 
en Vrees van die Here) te gebruik; so 'n verontagsaming kan lei tot die 
verlangsaming van 'n mens se geestelike vooruitgang na die ewige lewe, tot 
die verwaarlosing van veelvuldige pligte van naasteliefde teenoor die 
naaste, en tot vyandigheid teenoor diegene wat God liefhet. 

Sloth is ook gedefinieer as 'n mislukking om dinge te doen wat 'n mens 
moet doen. Volgens hierdie definisie bestaan boosheid wanneer “goeie” 
mense versuim om op te tree. 

Edmund Burke (1729–1797) het in Present Discontents (II. 78) geskryf: 
“Geen mens, wat nie deur ydele glorie tot entoesiasme aangeblaas word 
nie, kan homself vlei dat sy enkele, onondersteunde, losbandige, 
onsistematiese pogings van krag is om die subtiele ontwerpe en verenigde 
Cabals van ambisieuse burgers. Wanneer slegte mans kombineer, moet die 
goeie assosieer; anders sal hulle een vir een 'n onbejammerde offer val in 'n 
veragtelike stryd.” 

Anders as die ander hoofsondes, wat sondes is om onsedelikheid te pleeg, 
is luiheid 'n sonde van die weglating van verantwoordelikhede. Dit kan 
voortspruit uit enige van die ander kapitaalondeugde; byvoorbeeld, 'n seun 
kan sy plig teenoor sy vader nalaat deur woede. Terwyl die toestand en 
gewoonte van luiheid 'n doodsonde is, is die gewoonte van die siel wat na 
die laaste sterflike toestand van luiheid neig, nie op sigself sterflik nie, 
behalwe onder sekere omstandighede. 

Emosioneel en kognitief vind die boosheid van acedia uitdrukking in 'n gebrek 
aan enige gevoel vir die wêreld, vir die mense daarin, of vir die self. Acedia 
neem vorm aan as 'n vervreemding van die voelende self eers van die wêreld 
en dan van homself. Alhoewel die mees diepgaande weergawes van hierdie 
toestand gevind word in 'n onttrekking van alle vorme van deelname aan of 
omgee vir ander of jouself , is 'n mindere maar meer lawaaierige element ook 
deur teoloë opgemerk. Uit tristitia, het Gregory die Grote beweer, "daar 
ontstaan kwaadwilligheid, kwaadaardigheid, lafhartigheid, [en] wanhoop ..." 
Chaucer het ook met hierdie eienskap van acedia gehandel en die kenmerke 
van die sonde getel om wanhoop, slaperigheid, ledigheid, traagheid in te sluit, 
nalatigheid, traagheid en wreedheid, laasgenoemde word verskillend vertaal as 
"woede" of beter as "peevishness". Vir Chaucer bestaan die mens se sonde 
daarin om te kwyn en terug te hou, om te weier om werke van goedheid te 
onderneem, want, sê hy/sy vir hom/haarself, die omstandighede rondom die 
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totstandkoming van die goeie is te swaar en te moeilik om te ly. Acedia in 
Chaucer se siening is dus die vyand van elke bron en motief vir werk. 

Luiaard ondermyn nie net die lewensbestaan van die liggaam en sorg nie vir sy 
daaglikse voorsiening nie, maar vertraag ook die verstand, en stop sy aandag 
aan sake van groot belang. Luiaard verhinder die man in sy regverdige 
ondernemings en word dus 'n verskriklike bron van mens se ondergang. 

 

 

5de donderweer  
God wat toorn aanspreek 

Woede (Latyn, ira) kan gedefinieer word as onbeheerde gevoelens van woede, 
woede en selfs haat. Woede openbaar hom dikwels in die wens om wraak te 
neem. 

In sy suiwerste vorm kom woede voor met besering, geweld en haat wat vetes 
kan uitlok wat vir eeue kan voortduur. Toorn kan voortduur lank nadat die 
persoon wat 'n ander 'n ernstige oortreding gedoen het, dood is. Gevoelens van 
woede kan op verskillende maniere manifesteer, insluitend ongeduld, haatlike 
misantropie, wraak en selfvernietigende gedrag, soos dwelmmisbruik of 
selfmoord .  
"Mense wat woedend raak, maak altyd 'n slegte landing." 

Volgens die Kategismus van die Katolieke Kerk word die neutrale daad van 
woede die sonde van woede wanneer dit teen 'n onskuldige persoon gerig is, 
wanneer dit buitensporig sterk of langdurig is, of wanneer dit buitensporige straf 
verlang. “As woede die punt bereik van 'n doelbewuste begeerte om 'n 
buurman dood te maak of ernstig te verwond, is dit ernstig teen liefdadigheid; 
dit is 'n doodsonde.” Haat is die sonde om te begeer dat iemand anders 
ongeluk of kwaad mag ly, en is 'n doodsonde wanneer 'n mens ernstige skade 
begeer. 

Mense voel kwaad wanneer hulle voel dat hulle of iemand vir wie hulle omgee 
beledig is, wanneer hulle seker is oor die aard en oorsaak van die woedende 
gebeurtenis, wanneer hulle seker is dat iemand anders verantwoordelik is, en 
wanneer hulle voel dat hulle steeds die situasie kan beïnvloed of hanteer dit. 

6de Dondergod  
spreek Afguns aan 

Afguns (Latyn, invidia), soos hebsug en wellus, word gekenmerk deur 'n 
onversadigbare begeerte. Dit kan beskryf word as 'n hartseer of gegriefde 
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begeerlikheid teenoor die eienskappe of besittings van iemand anders. Dit 
spruit voort uit ydelheid en skei 'n man van sy naaste af. 

Kwaadwillige afguns is soortgelyk aan jaloesie deurdat hulle albei 
ontevredenheid voel oor iemand se eienskappe, status, vermoëns of belonings. 
’n Verskil is dat die afgunstiges ook die entiteit begeer en dit begeer. Afguns 
kan direk in verband gebring word met die Tien Gebooie, spesifiek: “Jy mag 
ook nie begeer nie … enigiets wat aan jou naaste behoort” – 'n stelling wat ook 
met hebsug verband hou. Dante het afguns gedefinieer as "'n begeerte om 
ander mans van hulle te ontneem". In Dante's Purgatory is die straf vir die 
afgunstiges dat hulle oë met draad toegewerk word omdat hulle sondige plesier 
gekry het deur te sien hoe ander laag gebring word. Volgens St. Thomas 
Aquinas het die stryd wat deur afguns aangewakker word drie stadiums: tydens 
die eerste stadium poog die afgunstige persoon om 'n ander se reputasie te 
verlaag; in die middelstadium ontvang die afgunstige óf “vreugde oor ’n ander 
se ongeluk” (as hy daarin slaag om die ander persoon te belaster) óf “rou oor ’n 
ander se voorspoed” (as hy misluk); die derde stadium is haat want “sorg 
veroorsaak haat ” . 

Daar word gesê dat afguns die motivering is agter Kain wat sy broer, Abel, 
vermoor het, aangesien Kain Abel beny het omdat God Abel se offerande bo 
Kain s'n verkies het.  
Bertrand Russell het gesê dat afguns een van die mees kragtige oorsake van 
on -geluk is, wat hartseer bring vir plegers van afguns, terwyl hulle die drang 
gee om ander pyn te berokken. 

In ooreenstemming met die mees algemeen aanvaarde sienings, weeg net 
trots die siel meer as afguns onder die hoofsondes. Net soos hoogmoed, is 
afguns direk met die duiwel geassosieer, want Wysheid 2:24 sê: "die afguns 
van die duiwel het die dood na die wêreld gebring." 

7de Dondergod  
spreek Trots aan 

Die negatiewe weergawe van hoogmoed (Latyns, superbia) word op byna elke 
lys beskou as die oorspronklike en ernstigste van die sewe dodelike sondes: 
die verdraaiing van die vermoëns wat mense meer soos God maak – 
waardigheid en heiligheid. Daar word ook gedink dat dit die bron van die ander 
hoofsondes is. Ook bekend as hubris (van antieke Grieks ὕβρις), of futiliteit, 
word dit geïdentifiseer as gevaarlik korrupte selfsug, die plaas van eie 
begeertes, drange, begeertes en grille voor die welsyn van mense. 

In selfs meer destruktiewe gevalle is dit irrasioneel om te glo dat 'n mens in 
wese en noodwendig beter, meerderwaardig of belangriker as ander is, 
versuim om die prestasies van ander te erken, en oormatige bewondering van 
die persoonlike beeld of self (veral die vergeet van jou eie gebrek aan 
goddelikheid, en weier om jou eie grense, foute of foute as mens te erken). 
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Wat die swak kop met die sterkste vooroordeel regeer, is trots, die nooit-fatlose 
ondeug van dwase. 

Aangesien trots as die vader van alle sondes bestempel is, is dit as die duiwel 
se mees prominente eienskap beskou. CS Lewis skryf in Mere Christianity dat 
trots die "anti-God"-staat is, die posisie waarin die ego en die self direk teen 
God gekant is: "On-kuisheid, woede, gierigheid, dronkenskap, en alles wat, is 
blote vlooibyte in vergelyking: dit was deur Hoogmoed dat die duiwel die duiwel 
geword het: Hoogmoed lei tot elke ander ondeug: dit is die volledige anti-God-
gemoedstoestand.” Daar word verstaan dat trots die gees van God skei, sowel 
as Sy lewe-en-genade-gewende Teenwoordigheid. 

Mens kan om verskillende redes trots wees. Skrywer Ichabod Spencer sê dat 
“Geestelike trots die ergste soort trots is, indien nie die ergste strik van die 
duiwel nie. Die hart is besonder bedrieglik oor hierdie een ding.” Jonathan 
Edwards het gesê “Onthou dat trots die ergste adder is wat in die hart is, die 
grootste versteurder van die siel se vrede en lieflike gemeenskap met Christus; 
dit was die eerste sonde wat ooit was, en lê die laagste in die fondament van 
Satan se hele gebou, en is die moeilikste uitgeroei, en is die mees verborge, 
geheime en bedrieglikste van alle begeerlikhede, en kruip dikwels, ongevoelig, 
in die te midde van godsdiens en soms onder die dekmantel van nederigheid.” 

Neem asseblief kennis dat my idee van wat dit kan wees slegs fiktief is en 
nie feite nie. 
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16. Die Slag van Armageddon 

Openb 16:15  Kyk , Ek kom soos 'n dief. Geseënd is hy wat waak en sy klere bewaar, dat hy 
nie naak loop en hulle sy skande sien nie.  

Rev 16:16 En hy het hulle bymekaar laat kom op 'n plek wat in Hebreeuse taal genoem word 
Armageddon. 

Rev 16:17 En die sewende engel het sy skaal in die lug uitgegooi; en daar het 'n groot stem uit 
die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat sê: Dit is verby. 

Rev 16:18 En daar was stemme en donderslae en weerligstrale; en daar was 'n groot 
aardbewing soos daar nie was vandat die mense op die aarde was nie, so 'n groot 
aardbewing en so groot. 

Rev 16:19 En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval, en 
die groot Babel het in gedagtenis gekom voor God, om aan haar die beker van die wyn 
van die gloed van sy toorn te gee. 

Rev 16:20 En al die eilande het weggevlug, en die berge is nie gevind nie. 
Rev 16:21 En 'n groot hael uit die hemel het op die mense geval, elke klip omtrent 'n talent 

gewig; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael; want sy plaag was 
buitengewoon groot. 

 

Die 7de Seël & 7de Vale & 7de Trompet Beskryf dieselfde gebeurtenis  
met die begrip van die eindtye. 

In hierdie Profesieboek lees ons van 7 Seëls. 7 Vale. En 7 trompette! 
Bybelleraars leer dat die een op die ander volg! 

Hulle leer. 1ste word die 7 Seëls oopgemaak. Dan die 7 Vales. En dan die 7 
Trompette.  
Om dit aan jou te verduidelik sal ons na die laaste Seël kyk. Die laaste 
trompet en die laaste vallei! 

Dit beteken die 7de Seël. Die 7de Trompet. Die 7de Vale op dieselfde tyd.  
Opgeneem in Openb 8 v 5= 7de Seël. 

Rev 8:5 En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die 
altaar gevul en dit op die aarde gegooi, en daar was stemme en donderslae 
en weerligstrale en 'n aardbewing. 

En Openb 11 v 19 = 7de Trompet.  
Rev 11:19 En die tempel van God is in die hemel geopen, en die ark van sy 
testament is in sy tempel gesien, en daar was weerligstrale en stemme en 
donderslae en aardbewing en groot hael. 

En Openb 16 v 18 / 21 = die 7de Vallei van God se toorn!  
Rev 16:18 En daar was stemme en donderslae en weerlig; en daar was 'n 
groot aardbewing soos daar nie was vandat die mense op die aarde was nie, 
so 'n groot aardbewing en so groot.  
Rev 16:21 En 'n groot hael uit die hemel het op die mense geval, elke klip 
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omtrent 'n talent gewig; en die mense het God gelaster oor die plaag van die 
hael; want sy plaag was buitengewoon groot. 

Al 3 hiervan verduidelik die Slag van Armageddon. 

Die 7de Seël/7de Trompet/7 Vales praat van dieselfde Gebeurtenis.  
Die tyd Na die Wegraping, die 2de Koms van Jesus Christus en voor die 
Slag van Armageddon. 

Jy sien die 7 seëls is die lang verhaal na die 2de koms van Jesus. Begin op 
70 na Christus en eindig na die 2de koms van Jesus. 

Die 7 trompette is die korter verhaal tot die 2de koms van Jesus. Vanaf 
1900's tot na die 2de Koms van Jesus Christus.  
En die 7 Vales die Regte Kortverhaal vanaf die Implementering van die Merk 
van die Dier tot na die 2de koms van Jesus! 

Wanneer sal die Wegraping wees?  
Net nadat die 6de Seël oopgemaak is! Na die 6de Vale was cassette op 
Aarde en by die Klank van die 7de Trompet! 

Let daarop dat die 7de Vale oor hoofstukke in Openb 16, 17, 18 en 19 loop. 
Weereens word die gebeurtenis van die 7de seël / 7de Vale / 7de Trompet in 
Openb 19 vanaf v 18 verduidelik . 

Rev 19:5 En 'n stem het uit die troon gekom en gesê: Prys onse God, al sy 
dienaars en julle wat Hom vrees, klein en groot!  
Rev 19:6 En ek het soos die stem van 'n groot menigte gehoor en soos die 
stem van baie waters en soos die stem van geweldige donderslae wat sê: 
Halleluja , want die Here God, die Almagtige, is Koning. 

4 plekke in Openbaring wat verduidelik wat net voor sal gebeur. En tydens 
en na die Wegraping en die 2de Koms van Jesus Christus! 
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17. 1000 jaar vrede in die hemele 

Die 1000-jarige Duisendjarige Koninkryksheerskappy van Jesus 
Christus 

Die 3 ellende van Openbaring bepaal die 1000-jarige Duisendjarige 
Koninkryksheerskappy van Jesus Christus. 

Die 1000-jarige Duisendjarige Koninkryksheerskappy van Jesus Christus is 
die Gedeelte van die Bybel wat die meeste misverstaan word en verskeie 
valse leerstellings van demone is rondom hierdie Misverstand gebou. 

Valse leerstellings soos die Jehovah Getuies, die New Age Apostoliese 
Hervormingsbeweging, God se Koninkryk op Aarde en die Christen-
Sionistiese Beweging. 

Kom ons kyk na hierdie en die Waarheid wat die Bybel bevat. 

Dit is wat die meerderheid Christene glo! Die kern van oorvloed Valse 
leerstellings van veranderde godsdiens. 

Vraag: “Wat is die bedeling van die Duisendjarige Koninkryk?” 

Antwoord: In klassieke dispensasionalisme is daar sewe dispensasies. Dit is 
belangrik om te onthou dat dispensasionalisme 'n teologie is wat uit die Skrif 
afgelei word eerder as 'n eksplisiet geleerde leerstelling van God se Woord. Die 
waarde van dispensasionalisme lê in sy sistematiese siening van die 
geskiedenis se verskillende eras en die verskillende maniere waarop die Oue 
van Dae met Sy skepping in wisselwerking tree. 

Die sewende en laaste bedeling bring die hoogtepunt van lewe op Aarde 
teweeg en die naaste ding nog aan hoe God werklik saam met ons op hierdie 
planeet wou leef. Soos die naam aandui, sal die Duisendjarige Koninkryk van 
Christus vir 1 000 jaar duur. 

Die Duisendjarige Koninkryk is die sewende bedeling.  
Rev 20:1 En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die 
afgrond en 'n groot ketting in sy hand. Rev 20:2 En hy het die draak gegryp, die 
ou slang, dit is die Duiwel, en Satan, en hom gebind duisend jaar lank ,  
Rev 20:3 en werp hom in die afgrond en sluit hom op en sit 'n seël op hom, dat 
hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar vervul sou wees nie. : 
en daarna moet hy 'n kort tydjie losgemaak word.Openb 20:4 En ek het trone 
gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek 
het die siele gesien van die wat onthoof is ter wille van die getuienis van Jesus, 
en oor die woord van God, en wat die dier nie aanbid het nie, en ook nie sy 
beeld en sy merk op hulle voorhoofde of in hulle hande nie; en hulle het geleef 
en saam met Christus geregeer duisend jaar lank.Openb 20:5 Maar die ander 
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dode het nie weer lewendig geword voordat die duisend jaar voleindig was nie. 
Dit is die eerste opstanding.  
Rev 20:6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle 
het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van 
Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.  
Rev 20:7 En as die duisend jaar verby is, sal die Satan uit sy gevangenis 
ontbind word, Rev 20:8 en sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier 
hoeke van die aarde is, Gog en Magog, om hulle te versamel saam om te veg: 
wie se getal is soos die sand van die see.Openb 20:9 En hulle het opgetrek oor 
die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad 
omsingel, en vuur het neergedaal van God uit die hemel en hulle opgeëet.  
Rev 20:10 En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel 
gewerp waar die dier en die valse profeet is, en sal dag en nag gepynig word 
tot in alle ewigheid. 

Rentmeesters: Die opgestane Ou Testamentiese heiliges, die verheerlikte 
Kerk, en oorlewendes van die Verdrukking en hul nageslag 

Die tydperk: Vanaf die wederkoms van Jesus Christus tot die finale rebellie, 'n 
tydperk van duisend jaar 

Verantwoordelikheid: Om gehoorsaam te wees, onbesmet te bly en die Here 
Jesus te aanbid (Jesaja 11:3-5; Sagaria 14:9) 

Mislukking: Nadat Satan uit die afgrond losgemaak is, rebelleer die sondige 
mens nog een keer (Openbaring 20:7-9) 

Oordeel: Vuur van God; die Groot Wit Troon Oordeel (Openbaring 20:9-15) 

Genade: Jesus Christus herstel die skepping en regeer regverdig in Israel, met 
alle heiliges wat bystaan (Jesaja 11:1-5; Matteus 25:31-46; Openbaring 20) 

Die Duisendjarige Koninkryk sal 'n tyd wees wat gekenmerk word deur vrede 
(Jesaja 11:6-7; Miga 4:3), geregtigheid (Jesaja 11:3-4), eenheid (Jesaja 11:10), 
oorvloed (Jesaja 35:1-2). ), genesing (Jesaja 35:5-6), geregtigheid (Jesaja 
35:8), vreugde (Jesaja 55:12) en die fisiese teenwoordigheid van Christus 
(Jesaja 16:5). Satan sal gedurende hierdie tydperk in die afgrond gebind word 
(Openbaring 20:1-3). Messias Jesus sal die welwillende diktator wees wat oor 
die hele wêreld heers (Jesaja 9:6-7; 11). Die opgestane heiliges van alle tye sal 
deelneem aan die bestuur van die regering (Openbaring 20:4-6). 

Die Duisendjarige Koninkryk is meetbaar en kom nadat die Koninkryk van God 
(verpersoonlik in Jesus Christus) na die mens gekom het tydens die bedeling 
van Genade. Met Jesus se eerste besoek aan die aarde het Hy genade 
gebring; by Sy Wederkoms sal Hy geregtigheid voltrek en die Millennium inlui. 
Jesus het Sy glorieryke wederkoms tydens Sy verhoor voor die Sanhedrin 
genoem (Mark 14:62), en Hy het na die Duisendjarige Koninkryk verwys toe Hy 
Sy dissipels geleer het om te bid, “Laat u koninkryk kom” (Matteus 6:10, KJV). 
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Die rebellie aan die einde van die Duisendjarige Koninkryk lyk amper 
ongelooflik. Die mensdom sal in 'n volmaakte omgewing geleef het met elke 
behoefte wat na versorg is, onder toesig van 'n waarlik regverdige regering 
(Jesaja 11:1-5), maar hulle probeer steeds om beter te doen. Die mens kan 
eenvoudig nie die volmaaktheid handhaaf wat God vereis nie. Die mensdom 
volg Satan enige kans wat hy kry. 

Aan die einde van die Millennium word die finale rebellie verpletter, en Satan 
sal in die poel van vuur gewerp word (Openbaring 20:10). Dan kom die Groot 
Wit Troon Oordeel waar al die onregverdiges van al die bedelings geoordeel 
sal word volgens hulle werke en ook in die poel van vuur gewerp sal word 
(Openbaring 20:11-15). 

Na die finale oordeel woon God en sy volk vir ewig in die Nuwe Jerusalem op 'n 
nuwe aarde met 'n nuwe hemel (Openbaring 21). God se verlossingsplan sal 
volkome verwesenlik wees, en die verlostes sal God ken en Hom vir ewig 
geniet. 

DIE MEESTE VAN DIT IS NIE WAAR NIE WANT HULLE KYK NIE NA WAT 
GEBEUR MET DIE BASIS VAN DAAR GLO NIE. DIE AARDE GENOEM! Die 
Plek waar hulle glo dat hulle saam met Jesus Christus na Sy 2de Koms sal 
beteuel. 

Wat gebeur met die aarde voor, tydens en na die 2de koms van Jesus 
Christus? Dit is waar die 3 ellende van Openbaring inkom.  
Wat is die 3 ellende? 

Rev 8:13 En ek het gesien en 'n engel deur die middel van die hemel hoor vlieg 
en met 'n groot stem sê: Wee, wee, wee die bewoners van die aarde vanweë 
die ander stemme van die basuin van die drie engele. , wat nog moet klink! 

Dit is die laaste 3 trompette van God, wat die vernietiging van die aarde en die 
mense aankondig wat die merk van die dier geneem het.  
Met hierdie Vers Openbaring 8:13 bevestig die Hemele dat alles Verlede is en 
dit is die Hede en ons as Kinders van God sal nie die Bybel verby hierdie Punt 
kan lees nie. 

John teken aan dat daar 'n punt in die toekoms is waar Bybelprofesie by die 
punt sal kom waar die verlede verlede is en die hede hede tyd is, en dat die 
1ste 4 trompette geklink het en die volgende 3 trompette sal klink, maar tussen 
is daar 'n Sny van punt.  
Die snypunt is met die Woord m wat nog moet klink, wat beteken die 4 
trompette voordat dit geklink het, en die tyd wat ons in die hede leef sal die 
enigste tyd wees dat ons die woord van God sal kan lees sonder vervolging en 
verdrukking. 

Die Woord Wee beteken Uiterste Gevaar en Versigtigheid. Hier waarsku die 
Engel ons dat die 3 Trompette wat nog moet blaas meer buitensporig sal wees 
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as die vorige 4 Trompette wat reeds geklink het en ook dat daar 'n groot 
tydsgaping sal wees tussen die 4de Trompet en die 5de Trompet. 

Hierdie vers dui aan dat enigiets wat gebeur het vanaf Openbaring 8 v 1 tot 
vers 13 Verlede Tyd is en dit het gebeur wanneer ons hierdie vers verstaan, en 
vanaf Openbaring 9 sal ons nie in die Toekoms die woord van God kan lees of 
bestudeer nie a.g.v. Verdrukking en vervolging. 

Ons sal eenvoudig nie Bybels hê om te lees wat Bybelprofesie verder as 
hierdie punt in die Toekoms bied nie.  
Betekenis: wanneer die 5de Basuin klink Christelike Verdrukking en vervolging 
sal verby wees en dan sal dit verander na 'n ongeredde persone Verdrukking 
en vervolging. 

Op hierdie tydstip is die Merk van die Dier 666 geïmplementeer en die skape 
word van die bokke geskei. Op hierdie punt in die nabye toekoms sal daar net 2 
Groepe Mense op Aarde wees, Een Groep wat die Merk van die Dier geneem 
het en 'n ander groep wat nie die Merk van die Dier geneem het nie. 

Op hierdie punt sal die Bybel vir niemand meer beskikbaar wees nie, die 
genade van God sal ophou, die tyd om te bekeer en wedergeboorte sal verby 
wees, die doopbaddens sal gesluit wees en geen Heilige Gees-doop sal elke 
weer plaasvind nie. Die afsnypunt vir redding is bereik. 

Die 4de basuin het in 1989 geblaas en die 5de basuin sal weerklink een jaar 
nadat die gruwel van die verwoesting plaasgevind het wat deur Daniël in 
hoofstuk 11 en 12 geprofeteer is en deur Jesus in Matt 24 bevestig is. 

Dit is die Bybelprofesieë wat moet plaasvind tussen die 4de trompet en 
die 5de trompet die tyd waarin ons vandag is, huidige tyd, 2018 . 

Die Volgende Profesie wat tans in die Midde-Ooste afspeel  
The Ships of Chittim. As Iran die Koning van die Noorde Saoedi-Arabië, die 
Koning van die Suide, per see sou aanval, maar die 6de Vloot van die VSA sal 
hulle keer, genoem die Skepe van Chittim, Daniël hoofstuk 11 

Na hierdie. Iran het saam met Rusland, Turkye, Libanon en meer lande 
aangesluit en groepe sal Israel aanval wat die Gog en Magog oorlog genoem 
word. Eseg 38 en 39. Dit sal lei tot 'n kernaanval teen Israel wat God sal 
terugslaan in Sirië, Libanon so ver as Iran, Irak, Turkye en Rusland. 

Hierna sal die langverwagte Joodse Messias verskyn en 'n 7 jaar 
Vredesooreenkoms tussen Israel en die res van die Wêreld reël.  
Tydens hierdie Vredesooreenkoms sal Israel goedkeuring kry om hul 3de 
Joodse Tempel, Openb 11, te bou. Die Palestina-land sal in die Ou Judea 
gebore word. En Christene sal hulle Een op Een Groot Herlewing en Laaste 
uitstorting van die Heilige Gees hê. 
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Dan 3 en 'n half jaar in die 7 jaar Vredesooreenkoms, Synde 42 maande of 
1260 dae Die Joodse Messias sal die Antichris word wat die Daaglikse 
Opofferings stop en die Gruwel van Verlatenheid in die Tempel plaas as die 
selfverklaarde God van die Heelal.  
Die Antichris sal dan die Merk van die Dier 666 vanaf sy nuwe Hoofkantoor, die 
3de Joodse Tempel, implementeer. 

Vir ongeveer 'n jaar sal hy veg om almal op aarde te merk met die merk van die 
dier in hul hand of voorkop. 

Sodra God dink hy het genoeg tyd gehad en wanneer almal wat die merk van 
die dier moes ontvang dit ontvang het, sal die 5de basuin weerklink.  
Kom ons kyk na die Basuine van Openbaring. 

Die Bybel dui in Openbaring aan dat sewe basuine sal blaas voor die einde van 
die eeu en die Wederkoms van Jesus Christus. 

4 van die sewe het reeds geklink soos blyk uit kritieke oomblikke in onlangse 
geskiedenis ,. Ons begrip van Bybelse profesieë en die gebeure wat reeds 
gebeur het, sal ons lei in wat om te verwag wanneer die laaste 3 trompette sal 
blaas. 

Die eerste twee trompette 

In Openbaring 8:7 beskryf Johannes 'n apokaliptiese visioen. Sy visioen 
verduidelik die sneller gebeurtenis van die blaas van die eerste trompet - hael 
en vuur gemeng met bloed wat op die grond val, en ongeveer 33% van al die 
gras en bome in die bekende wêreld vernietig.  
Tydens die Eerste Wêreldoorlog is groot hoeveelhede artillerie-skulpe en 
chemiese middels vir die eerste keer in die geskiedenis deur moderne 
oorlogvoering op troepe vrygelaat, wat meer as 8 miljoen mense doodgemaak 
het. Soldate aan beide kante het groot stukke grond verbrand om enige 
natuurlike of mensgemaakte items wat hul vyande kon gebruik, uit te skakel. 

Nog 'n oorlog, die Tweede Wêreldoorlog, is ook die gebeurtenis wat veroorsaak 
is deur die blaas van die tweede trompet. As ons na Openbaring 8:8-9 kyk, 
verduidelik die Bybel dat 'n derde van die skepe wat betrokke is by die konflik 
wat saamval met die aktivering van hierdie basuin vernietig sal word. 
Gedurende die Tweede Wêreldoorlog is ongeveer een derde van die skepe wat 
aan die konflik deelgeneem het, gesink. Op sy beurt het die kernbom wat by 
Hirosjima ontplooi is, gelyk soos 'iets soos 'n groot berg wat met vuur brand', 'n 
gesig wat nuut op die wêreldtoneel was. 
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Die Derde Trompet 

Dit het plaasgevind tydens die kernramp by Tsjernobil (Rusland). In 
Openbaring 8:10-11 verduidelik die profeet dat die derde basuin sal blaas 
voordat 'n ster, genaamd Alsem, sal val en 'n derde van die waters sal 
affekteer.  
Tsjernobil-ramp wat in 1986 in die Oekraïne plaasgevind het, waarna hy 
verneem het dat "Tsjernobil" in Russies "Als" beteken. Verder het die 
kernstraling wat uit die vernietigde kragsentrale voortgekom het, meer as 33 
persent van die watervoorraad in Europa en Wes-Asië besmet, duisende 
doodgemaak en honderdduisende ander burgers geraak met siektes wat deur 
die bestraling veroorsaak is. 

Die Vierde Trompet 

Openbaring 8:12-13 verduidelik dat die vierde basuin sou weerklink voordat die 
lengte van die dae verkort word, en die son sou vir 'n derde van die dag nie 
skyn nie. Daarom sal tyd verkort word en ons dae oor die wêreld anders ervaar 
word. Nadat die Berlynse Muur in 1989 geval het, het 'n "nuwe wêreldorde" met 
'n nuwe era van globalisering begin ontwikkel. President Ronald Reagan het 
Mikhail Gorbatsjof uitgedaag om "hierdie muur af te breek!" en 29 maande later 
het die vierde basuin geblaas.  
Na die 1ste 4 trompette kom 'n waarskuwing van 'n engel wat oor die aarde 
vlieg!  
Rev 8:13 En ek het gesien en 'n engel deur die middel van die hemel hoor vlieg 
en met 'n groot stem sê: Wee, wee, wee die bewoners van die aarde vanweë 
die ander stemme van die basuin van die drie engele. , wat nog moet klink! 

Die vyfde trompet – die eerste wee, 

Die 5de Basuin gebeur tydens die Groot Verdrukking net voor die toorn van 
God uitgestort word Maande nadat die 666 Merk van die Dier geïmplementeer 
is!  
Openb 9:1-6 en die vyfde engel het geblaas, en ek het 'n ster uit die hemel op 
die aarde sien val, en aan hom is die sleutel van die afgrond gegee. En hy het 
die afgrond oopgemaak; en daar het rook uit die put opgegaan soos die rook 
van 'n groot oond; en die son en die lug is verduister deur die rook van die put. 
En daar het uit die rook sprinkane op die aarde gekom, en aan hulle is mag 
gegee soos die skerpioene van die aarde mag het. En dit is aan hulle beveel 
dat hulle geen skade aan die gras van die aarde of enige groen ding of enige 
boom sou beskadig nie; maar net die manne wat nie die seël van God op hulle 
voorhoofde het nie. En aan hulle is gegee dat hulle hulle nie moes doodmaak 
nie, maar dat hulle vyf maande gepynig moes word; en hulle pyniging was soos 
die pyniging van 'n skerpioen toe hy slaan 'n man.En in dié dae sal die mense 
die dood soek en dit nie vind nie; en sal begeer om te sterwe, en die dood sal 
van hulle wegvlug. 

Dit sal tydens die 5de trompet gebeur? 
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'n Supervulkaan sal uitbars en die Aarde vir 5 maande beïnvloed. Die resultaat 
van die lawa en as van hierdie supervulkaan sal insekte baar wat sal steek, die 
draers van die merk van die dier en sere oor hul liggame sal verskyn. Sere met 
amerce pyn en geen middel!  
Die 1ste Gedenkplaat van God se toorn.  
Rev 16:2 En die eerste het gegaan en sy skaal op die aarde uitgegooi; en 'n 
harde en ernstige sweer het geval op die mense wat die merk van die dier 
gehad het en op die wat sy beeld aanbid het.  
Wat sê vir my dat dit nog moet plaasvind en dit sal tydens die Groot 
Verdrukking gebeur?Volgens Openb 9Op 9:4 En daar is aan hulle bevel gegee 
dat hulle geen skade aan die gras van die aarde of enige groen ding of enige 
boom mag aandoen nie; maar net daardie manne wat nie die seël van God op 
hulle voorhoofde het nie. 

Wanneer vind die Merking of verseëling van God plaas?  
Gedurende die 1ste jaar nadat die 666 Merk van die Dier geïmplementeer is, 
net voor die toorn van God begin in Openb 16. Openb 7:2 En ek het 'n ander 
engel sien opkom uit die ooste, met die seël van die lewende God, en hy het 
geroep met 'n groot stem aan die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde 
en die see te beskadig ,  
Openb 7:3 en sê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig totdat ons 
die dienaars van onse God verseël het nie. in hul voorkoppe. 

Die Sesde Trompet – die 2de Wee  
Hierdie tweede na laaste trompet sal weerklink voordat 'n oorlog naby die 
Eufraatrivier begin word. Hierdie waterweg deurkruis Sirië, Irak, Turkye en Iran, 
wat die Midde-Ooste uitmaak. Openbaring 9:13-21 dui aan dat vier engele 'n 
leër van 200 miljoen individue sal beveel.  
Hierdie oorlog sal plaasvind tydens die toorn van God in die laaste 3 en 'n half 
jaar voor die 2de koms van Jesus Christus en die finale stryd op aarde 
genaamd die Slag van Armageddon. 

Hierdie oorlog sal 'n stryd wees tussen nasies wat graag die laaste olie, 
gebottelde wyn en water en blikkieskos en gestoorde voedsel op aarde wil 
verseker.  
Want die 2de en 3de gedenkplaat van God se toorn sal alle natuurlike 
voedselvoorrade regoor die wêreld vernietig. Die waarskuwing van die 3de seël 
sal na vore kom soos die Ruiter van die Swart Perd geklink het.  
Openb 6:6 en kyk dat jy die olie en die wyn nie beskadig nie. 

Olie en blikkieskos en gebottelde water / wynprodukte sal van onskatbare 
waarde word! 

Openb 9:13-21 En die sesde engel het geblaas, en ek het 'n stem gehoor uit 
die vier horings van die goue altaar wat voor God is, wat  
sê aan die sesde engel wat die basuin gehad het: Maak die vier engele los wat 
in die groot gebind is. rivier Eufraat. En die vier engele is losgemaak, wat 
gereed was vir 'n uur en 'n dag en 'n maand en 'n jaar om die derde deel van 
die mense dood te maak.  
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En die getal van die leër van die ruiters was twee honderd duisend duisend, en 
ek het hulle getal gehoor. 

En so het ek die perde in die gesig gesien, en die wat daarop sit, met 
borsharnasse van vuur en van sint en swawel; en die koppe van die perde was 
soos die koppe van leeus; en uit hulle monde het vuur en rook en swawel 
uitgegaan. 

Deur hierdie drie is die derde deel van die mense gedood, deur die vuur en 
deur die rook en deur die swawel wat uit hulle monde uitgekom het.  
Want hulle krag is in hulle mond en in hulle sterte; want hulle sterte was soos 
slange en het koppe, en saam met hulle maak hulle seer. En die res van die 
manne wat nie deur hierdie plae gedood is nie, het nog nie berou gehad oor die 
werke van hulle hande, dat hulle duiwels en afgode van goud en silwer en 
koper en klip en hout nie sou aanbid nie, wat nie kan sien en nie hoor of loop 
nie ;  
hulle het nie berou gehad oor hul moorde of hulle towerye en hulle hoerery en 
hulle diefstalle nie. 

Die 7DE & Finale Trompet – die laaste Wee 

Die blaas van die sewende basuin sal die mees dinamiese gebeurtenis wees 
uit al die trompette wat in die Bybel geprofeteer word, wat alle Merk van die 
Dier draende mense raak. Dit is by hierdie laaste basuin dat Jesus Christus 
engele sal stuur om alle heiliges weg te raap vir hulle ewige beloning en sy 
oordeel oor die lot van die aarde se bewoners te vel. Hierdie gebeurtenis dui 
ook die einde van menslike regering aan. 

Op hierdie tyd, die eindtyd, sal alles wat die Bybel geprofeteer het gebeur en 
die krag van God se wil bewys. 

Wat gebeur met die aarde by die 2de koms van Jesus? 

Die aarde hou op draai by die 2de koms van Jesus Christus. Wanneer Jesus sy 
voete op die Olyfberg plaas nadat die Wegraping plaasgevind het, stop Die 
Aarde se Rotasie tot NUL Km/p/h en Totale Vernietiging op Aarde vind plaas 
soos verduidelik in die Bybel. 

Jesus arriveer by die 6de Seël opening, Die Wegraping vind plaas by die 7de 
Trompet en die Slag van Armageddon begin by die 7de seël, die 7de 
Gedenkplaat van God se Toorn. 

Die Aarde draai / draai tans teen +/- 1000 myl per uur.  
Wetenskaplike verduidelik wat op aarde sal gebeur wanneer dit op 'n punt 
ophou draai. 
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Dit verduidelik wat op Aarde gebeur wanneer Jesus by sy 2de Koms en 
Wegraping vir die Slag van Armageddon aankom? 

Soos Jesus op die Wolke aankom, klink die 7de Trompet en begin die engele 
die Dooie en Lewende in Christus versamel om Hom in die Lug te ontmoet.  
Mat 24:29 Onmiddellik na die verdrukking van daardie dae sal die son 
verduister word, en die maan sal sy lig nie gee nie, en die sterre sal van die 
hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word ;  
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel 
verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en hulle sal die 
Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met krag en groot 
heerlikheid.Mat 24:31 En Hy sal stuur sy engele met 'n groot basuingeluid, en 
hulle sal sy uitverkorenes bymekaarmaak uit die vier windstreke, van die een 
einde van die hemel tot die ander einde. 

1Th 4:13 Maar ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, broeders, 
aangaande die ontslapenes, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop 
het nie.  
1Th 4:14 Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, so sal God ook 
die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. 1Th 4:15 Daarom sê ons 
vir julle deur die woord van die Here dat ons wat is lewend en oorbly tot die 
wederkoms van die Here sal die ontslapenes nie verhinder nie.  
1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die 
stem van 'n aartsengel en met die basuin van God; en die wat in Christus 
gesterf het, sal eerste opstaan :  
1Th 4:17 dan ons wat in die lewe is en oorbly. sal saam met hulle in die wolke 
weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here 
wees. 

Soos die uitverkorenes van Christus opvaar na die hemel verby Christus in die 
lug. Christus kom op aarde neer en staan met albei voete op die Olyfberg om 
die Slag van Armageddon te versorg. 

Dit is wanneer die Aarde se Rotasie / Spinning van 1690 km/per/h tot O km/p/h 
sal stop en totale vernietiging op aarde sal veroorsaak soos beskryf in die 
Bybel en bevestig deur wetenskaplike in die video hieronder,  
Sag 14:4 En sy voete sal in dié dag staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem 
lê, aan die oostekant, en die Olyfberg sal in die middel daarvan kloof na die 
ooste en na die weste, en daar sal 'n baie groot dal wees; en die helfte van die 
berg sal wegtrek na die noorde en die helfte daarvan na die suide. 

Dan vind 'n ramp op aarde plaas.  
Openb 16:15 Kyk, Ek kom soos 'n dief. Welgeluksalig is hy wat waak en sy 
klere bewaar, dat hy nie naak loop en hulle sy skande sien nie.  
Rev 16:16 En hy het hulle bymekaar laat kom op 'n plek wat in Hebreeuse taal 
genoem word Armageddon.  
Rev 16:17 En die sewende engel het sy skaal in die lug uitgegooi; en daar het 
'n groot stem uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat sê: Dit 
is verby.  
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Rev 16:18 En daar was stemme en donderslae en weerligstrale; en daar was 'n 
groot aardbewing soos daar nie was vandat die mense op die aarde was nie, 
so ' n groot aardbewing en so groot.  
Rev 16:19 En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies 
het geval, en die groot Babel het in gedagtenis gekom voor God, om aan haar 
die beker van die wyn van die gloed van sy toorn te gee.  
Rev 16:20 En al die eilande het weggevlug, en die berge is nie gevind nie.  
Rev 16:21 En 'n groot hael uit die hemel het op die mense geval, elke klip 
omtrent 'n talent gewig; en die mense het God gelaster oor die plaag van die 
hael; want sy plaag was buitengewoon groot. 

Jesus kom by die opening van die 6de Seël. 

Rev 6:12 En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar 
was 'n groot aardbewing; en die son het swart geword soos 'n harige sak, en 
die maan het geword soos bloed ;  
Rev 6:13 En die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom 
sy ontydige vye gooi as dit deur 'n geweldige wind geskud word. Rev 6:14 En 
die hemel het weggewyk soos 'n boekrol wat saamgerol word; en elke berg en 
eiland is uit hulle plekke verskuif.  
Rev 6:15 En die konings van die aarde en die groot manne en die rykes en die 
owerstes van owerstes en die helde en elke slaaf en elke vryman het hulle 
verberg in die spelonke en in die rotse van die berge;Open 6:16 en vir die 
berge en rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat 
op die troon sit, en vir die toorn van die Lam;Op 6:17 vir die groot dag van sy 
toorn het gekom; en wie sal staande kan bly? 

Ons was almal daar. Wakker word met 'n lekker koppie koffie in die oggend en 
kyk na die wêreld buite en vra onsself ewekansige hipotetiese: gaan jou pakkie 
vandag afgelewer word? As die kar nie start nie, kan jy net by die huis bly en 
werk oorslaan? Wat sou gebeur as die Aarde skielik ophou draai? Jy weet – die 
basiese beginsels. 

Aarde draai  
“die wêreld het 'n rotasie van ongeveer 1 100 myl per uur om die ewenaar” 
Maar wat sou gebeur as die Aarde se draai tot stilstand kom? Wel 'n paar 
dinge. Soos fisika ons in die verlede geleer het, is momentum en snelheid twee 
van die beheerseienskappe van beweging. Tegnies gesproke het die wêreld 'n 
rotasie van ongeveer 1 100 myl per uur om die ewenaar; om skielik te stop, sal 
dieselfde effek hê as 'n motor wat vol kantel ry wat op 'n muur van 'n ander 
onroerende voorwerp ingewerk word: chaos. 

’n Skielike stop sou taamlik katastrofies wees: landmassas sou skoongevee 
word van enigiets wat nie aan die grondrots onder ons geheg is nie: alles 
daarbo, insluitend die bogrond, bome, paaie, geboue en ons sou in die 
atmosfeer weggesleur word. Nie 'n baie wenslike opsie nie. 'n Stadige 
verrottende draai sal egter minder skokkend wees, maar net so rampspoedig.  
landmassas sou skoongevee word van enigiets wat nie aan die grondgesteente 
onder ons geheg is nie: alles daarbo, insluitend die bogrond, bome, paaie, 
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geboue en ons sou in die atmosfeer meegesleur word.  
“ Alles daarbo, insluitend die bogrond, bome, paaie, geboue en ons sal in die 
atmosfeer meegesleur word.” 

Dag-nag-siklusse sal soortgelyk wees aan dié by die pole, met daglig wat vir 'n 
halfjaar beskikbaar is, en nagtyd wat die ander helfte beslaan. Temperature sal 
by die ewenaar toeneem en by die pole afneem, en uiteindelik atmosferiese 
patrone verander. Boonop sal ons die Aarde se magnetiese veld verloor, en nie 
net die auroras verloor nie, maar ook ons beskerming teen kosmiese strale en 
ander hoë-energie deeltjies. 

Het ek genoem dat die gebrek aan sentrifugale krag baie van die kuslyne baie 
anders sou laat lyk as wat hulle vandag is? Die pole sou eintlik oorstroom word, 
en die Aarde sou 'n reuse-landmassa by die ewenaar hê wat ons almal in 'n 
reuse Pangean-superkontinent verbind het. 

Pangea-superkontinent  
In wese sou daar 'n redelike groot verandering in ons daaglikse lewens wees. 
Geen seisoene meer nie – ten minste nie soos ons hulle ken nie – ’n 
verandering in sirkadiese siklusse en al die kwessies wat daarmee gepaard 
gaan, sonder om die uitwerking op die omgewing te noem – beide vir ons en 
die groter voedselweb. In hierdie geval is 'n ineenstorting van 'n ekosisteem 
dalk nie heeltemal buite bereik nie, maar daar is te veel vrae wat onbeantwoord 
bly om met sekerheid te weet. Een ding is egter seker, Behalwe vir die groot 
verskuiwing van hulpbronne, mense, grond, temperature en 'n magdom ander 
faktore, is hierdie id beslis nie iets wat ons op enige manier sal baat nie.  
Met die Landmassa wat een Super Kontinent is. 

Rev 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke; en elke oog sal hom sien, en ook die wat 
hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom huil. 
Desondanks, Amen. 

Om die toestand van die aarde na die 2de koms van Jesus Christus op te 
som. 

- Alle oseane sal gevul wees met ou dooie bloed, geen lewe uit die oseane nie. 

– Alle riviere en damme sal gevul wees met ou dooie bloed. Geen drinkwater 
beskikbaar nie. 

– Die son het ontplof en alles op aarde verbrand. Verlaat die aarde in duisternis 
en 'n begin van 'n ystydperk. 

– Lugbesoedeling as gevolg van die Oliebrande nadat die son ontplof het en 
die totale duisternis op Aarde. 
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– Met die 2de koms van Jesus hou die aarde op om te draai en laat die grond 
sywaarts beweeg teen 'n tempo van 1690 km/p/h in een oomblik. Geen gebou, 
geen huis, geen ondergrondse skuiling, geen eiland, geen berg sal op sy 
oorspronklike plek wees nie. 

– Alle mense word dan doodgemaak met 37 kg haelblokke, dié wat die vorige 5 
beskrywings van vernietiging op aarde oorleef het.  
Niemand met 'n regte verstand wil op aarde wees na die 2de koms van Jesus 
Christus nie. 

Kom ons lees wat Jesus sê in sy oorspronklike belofte van sy 2de koms na sy 
dissipels  
Joh 14:1 Laat julle hart nie ontsteld word nie: julle glo in God, glo ook in My.  
Joh 14:2 In die huis van my Vader is baie wonings; as dit nie so was nie, sou 
Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir jou plek voor te berei.  
Joh 14:3 En as Ek gaan en vir julle plek gereed maak, sal Ek terugkom en julle 
vir My aanneem; sodat waar Ek is, daar ook julle kan wees.  
Joh 14:4 En waarheen Ek gaan, weet julle, en die weg ken julle. 

Ek wil hierdie lering afsluit met die woorde van Jesus  
“Ek sal weer kom en julle vir My aanneem; sodat waar Ek is, daar ook julle 
kan wees.” 

Dit is baie duidelik Die 1000-jarige Duisendjarige Koninkryksheerskappy van 
Jesus Christus vind in die Hemel plaas en die Uitverkorenes wat weggeraap is 
by die 2de Koms van Jesus by die Slag van Armageddon sal vir 'n 1000 jaar 
saam met Jesus in die Nuwe Jerusalem (Die Goue Stad) regeer . En geen 
lewens op aarde totdat die 1000 jaar verby is nie. Die 1ste Opstanding berei die 
sondige nasies op Aarde voor vir die Groot Wit Troon Oordeel. 

JESUS KOM BINNEKORT! IS JY GEREED? 
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18. Finale woorde 

VREES die nommer 1 teken van die eindtye! 

Ons lees van die tekens van die eindtyd uit die Bybel, Jesus het self vir 
ons verskeie tekens gegee om na te kyk, om te sien dat die eindtyd naby 
is. Soos Hy Sy Dissipels in die Nuwe Testamentiese Boeke van Lukas 21 
en Matt 24 ingelig het, het Jesus verskeie mense meer eindtydtekens 
gewys soos Paulus en Johannes wat die Eindtydboek Openbaring geskryf 
het. 

Maar die nommer 1 teken van die tye is een wat ek daagliks in Christene 
sien! 

Ek het gister die Tragiese nuus ontvang van 'n oud-kollega by die werk 
wat oorlede is en die rede vir sy dood op sy doodsertifikaat was, 
Hartversaking. 

Die Heilige Gees het dadelik met my gepraat en my opdrag gegee om 
hierdie Artikel te plaas. 

“Hartversaking word deur Vrees veroorsaak” Ek het eintlik in 2015 gebid 
en vir hierdie oud-werkervriend van my berading gegee, en die hoofrede 
vir sy beradingsversoek was VREES. 

Die nommer een moordenaar van die eindtye waarin ons nou leef, is 
VREES! 

Jesus het gesê.  
LUKAS 21:26 Mense se harte beswyk van vrees en om te sien na die 
dinge wat op die aarde kom, want die kragte van die hemel sal geskud 
word. 

Wat is Vrees? 

Alhoewel die definisie van vrees '  
n onaangename emosie is wat veroorsaak word deur die bedreiging van 
gevaar, pyn of skade .  
“Ek het in vrees gekrimp terwyl koeëls verbysweef” sinonieme: terreur, 
angs, beangs, afgryse, alarm, paniek, opwinding, bewing, angs, 
konsternasie, ontsteltenis, benoudheid ;  
bang wees vir (iemand of iets) wat waarskynlik gevaarlik, pynlik of skadelik 
sal wees. "Ek het hom gehaat, maar het hom nie meer gevrees nie." 

sinonieme: bang wees vir, bang wees vir, bang wees vir, bang wees vir, 
bevrees, lewe in vrees vir, skrik vir, bang wees vir, skrik vir, krom voor, 
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bewe voor, ineenkrimp van, deins van, terugdeins van;  
Vrees is die teenoorgestelde van geloof, vrees is die teenoorgestelde van 
hoop en vrees is die teenoorgestelde van liefde verloor. 

“VREES TREE IN WANNEER JY GELOOF VERLOOR”  
Vraag: “Geloof vs. vrees – wat sê die Bybel?” 

Antwoord: Geloof en vrees kan nie saam bestaan nie. Geloof word in 
Hebreërs 11:1 beskryf as “seker van wat ons nie sien nie”. Dit is 'n 
absolute oortuiging dat God voortdurend agter die skerms in elke area van 
ons lewens werk, selfs wanneer daar geen tasbare bewyse is om daardie 
feit te ondersteun nie. Aan die ander kant is vrees, eenvoudig gestel, 
ongeloof of swak geloof. Namate ongeloof die oorhand in ons gedagtes 
kry, neem vrees ons emosies vas. Ons verlossing van vrees en 
bekommernis is gebaseer op geloof, wat die teenoorgestelde van ongeloof 
is. Ons moet verstaan dat geloof nie iets is wat ons in onsself kan 
voortbring nie. Geloof is 'n gawe (Efesiërs 2:8-9) en word beskryf as 'n 
vrug (of eienskap) wat deur die Heilige Gees in ons lewens voortgebring 
word (Galasiërs 5:22). Die Christen se geloof is 'n selfversekerde 
versekering in 'n God wat ons liefhet, wat ons gedagtes ken en omgee vir 
ons diepste behoeftes. Daardie geloof groei steeds soos ons die Bybel 
bestudeer en die eienskappe van Sy wonderlike karakter leer. Hoe meer 
ons van God leer, hoe meer kan ons sien hoe Hy in ons lewens werk en 
hoe sterker word ons geloof. 

'n Groeiende geloof is wat ons begeer om te hê en wat God in ons wil 
voortbring. Maar hoe kan ons in die daaglikse lewe 'n geloof ontwikkel wat 
ons vrese oorwin? Die Bybel sê: “Geloof is uit die gehoor, en die gehoor is 
deur die Woord van God” (Romeine 10:17). Die noukeurige studie van 
God se Woord is van primêre belang in die ontwikkeling van 'n sterk 
geloof. God wil hê dat ons Hom moet ken en volkome op Sy rigting in ons 
lewens staatmaak. Dit is deur die gehoor, lees en meditasie in die Skrif dat 
ons 'n sterk, selfversekerde geloof begin ervaar wat bekommernis en 
vrees uitsluit. Deur tyd in gebed en stille aanbidding deur te bring, 
ontwikkel 'n verhouding met ons hemelse Vader wat ons deur selfs die 
donkerste nagte sien. In die Psalms sien ons 'n prentjie van Dawid, wat 
soos ons tye van vrees beleef het. Psalm 56:3 openbaar sy geloof met 
hierdie woorde: “As ek bang is, sal ek op U vertrou.” Psalm 119 is gevul 
met verse wat die manier uitdruk waarop Dawid God se Woord gekoester 
het: “Ek soek U met my hele hart” (v. 10); “Ek oordink u bevele” (v. 15); 
“Ek het u woord in my hart verberg” (v. 11). Dit is onthullende woorde wat 
wysheid tot ons vandag spreek. 

God is vriendelik en verstaanbaar teenoor ons swakhede, maar Hy vereis 
van ons om vorentoe te gaan in geloof, en die Bybel is duidelik dat geloof 
nie volwasse en versterk word sonder beproewinge nie. Teëspoed is God 
se doeltreffendste hulpmiddel om 'n sterk geloof te ontwikkel. Daardie 
patroon is duidelik in die Skrif. God neem elkeen van ons deur 
vreesaanjaende situasies, en soos ons leer om God se Woord te 
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gehoorsaam en dit toe te laat om ons gedagtes te versadig, vind ons dat 
elke beproewing 'n stapsteen word na 'n sterker en dieper geloof. Dit gee 
ons daardie vermoë om te sê: "Hy het my in die verlede onderhou, Hy sal 
my deur vandag dra en Hy sal my in die toekoms ondersteun!" God het so 
in Dawid se lewe gewerk. Toe Dawid vrywillig teen Goliat geveg het, het 
hy gesê: “Die Here wat my verlos het uit die poot van die leeu en die poot 
van die beer, sal my verlos uit die hand van hierdie Filistyn” (1 Samuel 
17:37). Dawid het die God geken wat hom in die verlede deur gevaarlike 
situasies onderhou het. Hy het God se krag en beskerming in sy lewe 
gesien en ervaar, en dit het in hom 'n vreeslose geloof ontwikkel. 

Die Woord van God is ryk aan beloftes vir ons om vas te vat en vir onsself 
op te eis. Wanneer ons finansiële probleme in die gesig staar, sê 
Filippense 4:19 vir ons, "En my God sal in al julle behoeftes voorsien 
volgens sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus." As ons angstig is oor 
’n toekomstige besluit, herinner Psalm 32:8 ons daaraan dat God jou “sal 
onderrig en jou leer in die weg wat jy moet gaan; Ek sal jou raad gee met 
my oog op jou.” In siekte kan ons onthou dat Romeine 5:3 sê: 
“Verdrukking werk geduld.” As iemand teen ons draai, kan ons getroos 
word deur die woorde in Romeine 8:31, "As God vir ons is, wie kan teen 
ons wees!" Deur die lewe sal ons voortgaan om verskeie beproewinge te 
trotseer wat ons vrees sal veroorsaak, maar God verseker ons dat ons 'n 
rustige vrede deur elke situasie kan ken, "die vrede van God, wat alle 
verstand te bowe gaan" wat Hy belowe het sal "jou harte bewaar. en julle 
gedagtes in Christus Jesus” (Filippense 4:7). 

“VREES STAAN IN WANNEER JY HOOP VERLOOR”  
Vraag: “Wat is die verskil tussen geloof en hoop?” 

Antwoord: Geloof en hoop is verskillend maar tog verwant. Dat daar 'n verskil 
tussen geloof en hoop is, blyk uit 1 Korintiërs 13:13, “Nou bly hierdie drie: 
geloof, hoop en liefde. Maar die grootste hiervan is liefde.” Twee van die drie 
grootste gawes is geloof en hoop, afsonderlik gelys. Dat geloof en hoop 
verwante konsepte is, word gesien in Hebreërs 11:1, "Geloof is vertroue op dit 
waarop ons hoop." 

Geloof is 'n volledige vertroue of vertroue in iets. Geloof behels 
intellektuele instemming tot 'n stel feite en vertroue in daardie feite. Ons 
het byvoorbeeld geloof in Jesus Christus. Dit beteken dat ons Jesus 
volkome vertrou vir ons ewige bestemming. Ons gee intellektuele 
instemming met die feite van Sy plaasvervangende dood en liggaamlike 
opstanding, en ons vertrou dan op Sy dood en opstanding vir ons 
verlossing. 

Bybelse hoop is gebou op geloof. Hoop is die ernstige afwagting wat 
gepaard gaan met om iets goeds te glo. Hoop is 'n selfversekerde 
verwagting wat natuurlik uit geloof spruit. Hoop is 'n vreedsame 
versekering dat iets wat nog nie gebeur het nie, wel sal gebeur. Hoop 
moet iets behels wat nog onsigbaar is: “Hoop wat gesien word, is 
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hoegenaamd geen hoop nie. Wie hoop op wat hulle reeds het?” (Romeine 
8:24). Jesus se wederkoms is ons “geseënde hoop” (Titus 2:13) – ons kan 
Hom nog nie sien nie, maar ons weet Hy kom, en ons verwag daardie 
gebeurtenis met vreugde. 

Jesus het gesê Hy kom weer (Johannes 14:3). Deur geloof vertrou ons 
Jesus se woorde, en dit lei tot hoop dat ons eendag vir altyd by Hom sal 
wees. Jesus is uit die dood opgewek, “die eersteling van die wat ontslaap 
het” (1 Korinthiërs 15:20). Dit is die basis vir ons geloof. Dan het ons 
Jesus se belofte: “Omdat Ek lewe, sal julle ook lewe” (Joh. 14:19). Dit is 
die basis van ons hoop. 

Die verhouding tussen geloof en hoop kan geïllustreer word in die vreugde 
wat 'n kind voel wanneer sy pa vir hom sê hulle gaan môre na 'n pretpark. 
Die kind glo dat hy na die pretpark sal gaan, gebaseer op sy pa se woord - 
dit is geloof. Terselfdertyd blaas daardie geloof in die kind 'n 
onweerlegbare vreugde aan - dit is hoop. Die kind se natuurlike vertroue in 
sy vader se belofte is die geloof; die kind se geskreeu van genot en op sy 
plek spring is die uitdrukkings van die hoop. 

Geloof en hoop is aanvullend. Geloof is gegrond in die werklikheid van die 
verlede; hoop kyk na die werklikheid van die toekoms. Sonder geloof is 
daar geen hoop nie, en sonder hoop is daar geen ware geloof nie. 
Christene is mense van geloof en hoop. Ons het “die hoop op die ewige 
lewe wat God, wat nie lieg nie, beloof het voor die begin van die tyd” (Titus 
1:2). 

“VREES STAAN IN WANNEER LIEFDE VERLORE IS”  
Vraag: “Is God se liefde voorwaardelik of onvoorwaardelik?” 

Antwoord: God se liefde, soos beskryf in die Bybel, is duidelik 
onvoorwaardelik deurdat Sy liefde teenoor die voorwerpe van Sy liefde (dit 
is Sy mense) uitgedruk word ten spyte van hulle gesindheid teenoor Hom. 
Met ander woorde, God het lief omdat dit Sy natuur is om lief te hê (1 Joh. 
4:8), en daardie liefde beweeg Hom na welwillende optrede. Die 
onvoorwaardelike aard van God se liefde word die duidelikste in die 
evangelie gesien. Die evangelieboodskap is basies 'n verhaal van 
goddelike redding. Terwyl God die lot van Sy opstandige volk in ag neem, 
besluit Hy om hulle van hulle sonde te red, en hierdie vasberadenheid is 
op Sy liefde gebaseer (Efesiërs 1:4-5). Luister na die apostel Paulus se 
woorde uit sy brief aan die Romeine: 

“Jy sien, op die regte tyd, toe ons nog magteloos was, het Christus vir die 
goddelose gesterf. Baie selde sal iemand vir 'n regverdige man sterf, 
alhoewel vir 'n goeie man iemand dalk kan waag om te sterf. Maar God 
bewys sy liefde vir ons hierin: Christus het vir ons gesterf toe ons nog 
sondaars was” (Romeine 5:6-8). 
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As ons deur die boek Romeine lees, leer ons dat ons van God vervreemd 
is weens ons sonde. Ons is in vyandskap met God, en sy toorn word teen 
die goddelose geopenbaar oor hulle ongeregtigheid (Romeine 1:18-20). 
Ons verwerp God, en God gee ons oor aan ons sonde. Ons leer ook dat 
ons almal gesondig het en God se heerlikheid ontbreek (Romeine 3:23) en 
dat niemand van ons God soek nie, nie een van ons doen wat reg is voor 
Sy oë nie (Romeine 3:10-18). 

Ten spyte van hierdie vyandigheid en vyandskap wat ons teenoor God het 
(waarvoor God volmaak regverdig sou wees om ons heeltemal te 
vernietig), openbaar God Sy liefde teenoor ons in die skenking van Sy 
Seun, Jesus Christus, as die versoening (dit wil sê, die versoening van 
God se regverdige toorn) vir ons sondes. God het nie vir ons gewag om 
onsself te verbeter as 'n voorwaarde vir versoening vir ons sonde nie. God 
het eerder toegee om 'n man te word en onder sy volk te woon (Joh. 1:14). 
God het ons menslikheid ervaar - alles wat dit beteken om 'n mens te 
wees - en Homself toe gewillig aangebied as 'n plaasvervangende 
versoening vir ons sonde.  
Hierdie goddelike redding het 'n genadige daad van selfopoffering tot 
gevolg gehad. Soos Jesus in Johannes se evangelie sê: “Niemand het 
groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê” (Joh. 15:13). Dit 
is presies wat God in Christus gedoen het. Die onvoorwaardelike aard van 
God se liefde word in nog twee gedeeltes uit die Skrif duidelik gemaak: 

“Maar deur sy groot liefde vir ons het God, wat ryk is in barmhartigheid, 
ons saam met Christus lewend gemaak ook toe ons dood was deur die 
oortredinge—uit genade is julle gered” (Efesiërs 2:4-5). 

“Dit is hoe God sy liefde onder ons betoon het: Hy het sy enigste Seun na 
die wêreld gestuur sodat ons deur Hom kan lewe. Dit is liefde: nie dat ons 
God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur 
het as 'n versoening vir ons sondes” (1 Johannes 4:9-10). 

Dit is belangrik om daarop te let dat God se liefde 'n liefde is wat inisieer; dit is 
nooit 'n reaksie nie. Dit is presies wat dit onvoorwaardelik maak. As God se 
liefde voorwaardelik was, dan sou ons iets moes doen om dit te verdien of te 
verdien. Ons sal op een of ander manier Sy toorn moet bedaar en onsself van 
ons sonde moet reinig voordat God ons sal kan liefhê. Maar dit is nie die 
Bybelse boodskap nie. Die Bybelse boodskap – die evangelie – is dat God, 
gemotiveer deur liefde, onvoorwaardelik beweeg het om Sy volk van hulle 
sonde te red. 

"EINDE VAN DAE GELOOF"  
Vraag: "Hoe kan ek my vrees vir die einde van dae oorkom?" 

Antwoord: Die beste manier om 'n vrees vir die einde van dae te oorkom, 
is om geestelik daarop voorbereid te wees. Eerstens moet jy ’n 
persoonlike verhouding met Jesus Christus hê om die ewige lewe te hê 
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(Johannes 3:16; Romeine 10:9-10). Slegs deur Hom kan jy vergifnis van 
sonde ontvang en die ewigheid by God hê. As God jou Vader is, is daar 
regtig niks om oor bekommerd te wees nie (Luk. 12:32). 

Tweedens moet elke Christen 'n lewe lei wat die roeping wat ons in 
Christus het, waardig is. Efesiërs 4:1-3 leer: “Wandel op 'n wyse wat die 
roeping waardig is waartoe julle geroep is, met alle nederigheid en 
sagmoedigheid, met geduld, en verdra mekaar in liefde, ywerig om die 
eenheid van die Gees in die band van vrede.” Om Christus te ken en in Sy 
wil te wandel, gaan 'n lang pad om vrees van enige aard te verminder. 

Derdens word Christene vertel wat op die ou end gaan gebeur, en dit is 
bemoedigend. Eerste Tessalonisense 4:13-18 notas, 

 
Maar ons wil nie hê dat julle oningelig moet wees nie, broers, oor die wat 
slaap, sodat julle nie treur soos ander wat geen hoop het nie. Want 
aangesien ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, sal God ook deur 
Jesus die wat ontslaap het, saam met Hom bring. Daarom verkondig ons 
julle deur 'n woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot die 
wederkoms van die Here, die ontslapenes nie sal voorafgaan nie. Want 
die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n uitroep van bevel, met die 
stem van 'n aartsengel en met die geluid van die basuin van God. En die 
dooies in Christus sal eerste opstaan. Dan sal ons wat lewe, wat oorbly, 
saam met hulle in die wolke weggevoer word die Here in die lug tegemoet, 
en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar daarom met 
hierdie woorde. 

 
Eerder as om die toekoms te vrees, word ons geroep om die toekoms met 
vreugde te verwag. Hoekom? In Christus sal ons "opgeneem word" om 
Hom te ontmoet en ons "sal altyd by die Here wees." 

Verder sê die Skrif dat ons nie die Oordeelsdag hoef te vrees nie: “Hierin 
het die liefde by ons volmaak geword, sodat ons vrymoedigheid kan hê vir 
die Oordeelsdag, want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is 
geen vrees in liefde nie, maar volmaakte liefde dryf vrees uit. Want vrees 
het met straf te doen, en elkeen wat vrees, het nie volmaak geword in 
liefde nie” (1 Johannes 4:17-18).  
Die apostel Petrus openbaar dat, selfs al hou ons toekoms lyding in, ons 
nie hoef te vrees nie: “Maar al ly julle ter wille van die geregtigheid, julle 
sal geseënd wees” (1 Petrus 3:14). Petrus en baie ander vroeë gelowiges 
het baie swaarkry en selfs die dood verduur as gevolg van hulle geloof in 
Christus. Lyding is nie te vrees nie; dit is 'n seën wanneer dit vir die naam 
van Jesus gedra word. Diegene wat Christus nie ken nie, het nie die 
belofte van vrede vir die toekoms nie. Vir hulle is daar 'n werklike kommer, 
want hulle het nie die kwessie van waar hulle die ewigheid sal deurbring, 
besleg nie. Diegene wat Christus ken, vrees nie die einde van die dae nie. 
In plaas daarvan streef ons daarna om 'n lewe te lei wat ons roeping 
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waardig is, met vertroue te lewe, geduldig te ly, Jesus se wederkoms te 
verwag en te rus in die wete dat ons tye in Sy hande is (Psalm 31:15). In 
die Eindtye sal daar wees twee groepe Christene! 

Een Groep met Vrees en Geen Geloof, hulle sal die Merk van die Dier 
neem.  
En Een Groep met Totale Geloof en Geen Vrees en hulle sal nie die merk 
van die Dier neem en die Seël / Merk van God op hulle Voorkop Ontvang 
nie.Jesus Sê! 

Luk 12:32 Moenie vrees nie, klein kuddetjie; want dit is 'n welbehae van 
julle Vader om aan julle die koninkryk te gee. 

Luk 8:50 Maar toe Jesus dit hoor, antwoord Hy hom en sê: Moenie vrees 
nie; glo net, en sy sal gesond word. 

Mat 10:28 en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die 
siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as 
die liggaam in die hel kan verderwe.  
Mat 10:31 Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. 

Openb 1:17 en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy 
het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die 
eerste en die laaste: 

Openb 15:4 wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? 
want U alleen is heilig; want al die nasies sal kom en voor U aanbid; want 
u oordele is geopenbaar. 

Die geskenk en vrug om te hê in die eindtyd wat voorlê! 

As jy dit nog nie kan sien nie! Ons is tans in die eindtyd! Kyk net die Nuus! 

Die enigste ding wat ons deur dit alles sal lei is die Heilige Gees!  
Ons moet met die Heilige Gees gedoop word of gereelde vervulling van 
die Heilige Gees ontvang vir die tye wat voorlê! 

Die Heilige Gees bring gawes en vrugte wat jy sal dra as jy vervul is met 
die Gees van God die 9 Gawes van die Gees. 1 Kor 12.  
Want aan een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee; aan 'n 
ander die woord van kennis deur dieselfde Gees ;  
Aan 'n ander geloof deur dieselfde Gees; aan 'n ander die gawes van 
genesing deur dieselfde Gees; aan 'n ander die werking van wonders; na 
'n ander profesie; na 'n ander onderskeiding van geeste; aan 'n ander 
verskillende soorte tale; aan 'n ander die uitlegging van tale: Maar al 
hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 
uitdeel soos hy wil. 
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Die 9 Vrugte van die Gees. Gal 5:22-23  
Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, 
sagmoedigheid, goedheid, geloof, sagmoedigheid, selfbeheersing; teen 
sulkes is geen wet nie. 

In my Boek "Nie net 'n Gees nie" 'n Openbaring van God oor die Doop van 
die Heilige Gees in die eindtyd, verduidelik dit hoe jy jou Gawes en Vrugte 
ontvang om jou toe te rus vir jou bediening in die Koninkryk van God.  
Maar EEN Vrug en EEN Geskenk moet uitstaan in die Eindtye, sodat ons 
hierdie moeilike tye vorentoe kan maak! 

En dit is Geduld en Geloof!  
(1Th 1:3) en onthou onophoudelik julle werk van geloof en arbeid van 
liefde en lydsaamheid van hoop op onse Here Jesus Christus, voor God 
en ons Vader;(2Th 1:4) sodat ons self roem in julle in die gemeentes van 
God vir julle geduld en geloof in al julle vervolginge en verdrukkinge wat 
julle verduur;(1Ti 6:11) Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge; en 
jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, geduld, 
sagmoedigheid.(Heb 6:12) sodat julle nie traag word nie, maar navolgers 
van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid die beloftes beërwe.  
(Openb 2:19) Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou 
lydsaamheid en jou werke; en die laaste meer as die eerste. (Openb 
13:10) Hy wat in ballingskap lei, sal in ballingskap gaan; hy wat met die 
swaard doodmaak, moet met die swaard gedood word. Hier is die 
lydsaamheid en die geloof van die heiliges.(Openb 14:12) Hier is die 
lydsaamheid van die heiliges: hier is hulle wat die gebooie van God en die 
geloof in Jesus bewaar. 

Tydens die Laaste Groot Herlewing op Aarde, sal die Heilige Gees Doop 
plaasvind soos dit 1ste was by die oorspronklike doop van Handelinge 2.  
Dit ook in my Boek "Nie net 'n Gees nie" Die eBoek gratis op aanvraag! 

V. Wanneer sal die Laaste Groot Herlewing plaasvind?  
A. Gedurende die 1ste helfte van die 7 jaar vredesooreenkomste, word 
Net voor die Merk van die Dier wêreldwyd deur die Antichris 
geïmplementeer. 2 jaar voor die toorn van God op aarde uitgestort word 
en 4 en 'n half jaar voor die 2de koms van Jesus Christus en die 
wegraping. 

V. Waar kan dit in die Bybel bevestig word. (Oorspronklik gegee deur 
Joël in die Ou Testament).  
A. Handeling 2:17-21 En aan die einde van die dae, spreek God, sal Ek 
van my Gees op alle vlees uitstort, en julle seuns en julle dogters sal 
profeteer, en julle jongmanne sal gesigte sien, en julle ou mense sal 
drome droom: En op my diensknegte en oor my diensmaagde sal Ek in 
daardie dae van my Gees uitstort; en hulle sal profeteer: En Ek sal 
wonders doen bo in die hemel en tekens onder op die aarde; bloed en 
vuur en rookdamp: (Toorn van God = Openb 16) Die son sal verander 
word in duisternis en die maan in bloed, voordat daardie groot en 
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merkwaardige dag van die Here kom: (2de Koms van Jesus Christus = 
Matt 24) En dit sal gebeur dat elkeen wat die Naam van die Here aanroep, 
gered sal word. 

Ek wil afsluit met die woorde van Paulus: 1 Kor 12:31 Maar begeer ernstig 
die beste gawes, en tog wys ek julle 'n voortrefliker weg. 

 

My Visie van die Wegraping 

'n Visie van die 2de Koms van Jesus Christus (Die Wegraping)  
Die Oggend van 8 Okt 2015 Tussen 02:00 en 03:00 het ek wakker geword en my 
regterhand was in die lug wat effens van die noorde na die suide beweeg en van 
rigting verander van die weste na die ooste. in die vorm van 'n kruis? Dit het ek vir 'n 
paar sekondes gekyk. 

Ek kon nie my hand keer met my elmboog wat op die bed langs my rus nie! Ek het 
begin om God te loof en te aanbid. Ek het my oë toegemaak. En toe het ek hierdie 
wonderlike visie gehad. 

Die Visie. 

Ek het wakker geword met 'n klank van 'n superlading Trompet - Die basklank van 
hierdie Trompet het alles laat bewe - dit het soos 'n Aardbewing gevoel - toe ek van 
ons Slaapkamer af by die gang instap, is my vrou, seun en dogter by my aangesluit. 
Sonder om met mekaar te praat, het ons net geweet ons moet by die gebou uit. 

Soos ons die voordeur bestaan het, het ek gesien dit lyk soos dag, maar was om 
een of ander rede donker. Ek het vir myself gesê my vrou moenie die deur sluit soos 
sy altyd doen as ons as familie die gebou verlaat nie! En sy het nie! 

Ons het uit die Yard in die straat in 'n Oostelike rigting gestap. Hier en daar het 
mense by ons aangesluit en in dieselfde rigting gestap. 

na die 1ste blok van links en regs het 'n paar mense aangesluit soos van die 
omliggende blokke en toe ons verby die volgende blok Huise gestap het, het Engele 
by ons aangesluit - rondom ons, wat ons aangespoor het om nader aan mekaar te 
kom in 'n groep. Ek het nie omgekyk nie, maar ek het geweet wat agter ons gebeur! 
Totale vernietiging van alles agter ons – 

dit was soos alles agter ons al die huise en geboue, die straat en tuine was opgerol 
soos 'n mat – soos kitsgrasrolle s’n –  
voor ons het 'n wolk met Lig verskyn – Soos 'n Wit Lig Pilaar buis wat tot in die 
Heelal/sterre reik – 
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Die Engele was om ons en het ons in hierdie Ligstraal en mis gelei. toe ons hierdie 
Ligpilaar bereik het, is ons van die Grond opgelig tot in hierdie Witligtonnel met die 
Engele steeds om ons - Beskerm ons met hulle vlerke soos hulle op die rand van die 
Ronde Ligkolom gesirkel het. 

Terwyl ons opspiraal het, het ek na my voete gekyk en ek het totale vernietiging op 
aarde gesien. terwyl ek opgekyk het, het ons verby 'n Briljante Lig gegaan - ek het in 
hierdie Lig gekyk en die gesig van Jesus met soveel Liefde en vertroosting gesien. 
Die Engele het steeds met vlerke van beskerming in 'n sirkel om ons gevlieg totdat 
ons deur hierdie Briljante lig van Jesus gegaan het. 

Ek sien toe die Grootste Goue hekke wat ek nog in my lewe gesien het – hulle was 
nog naby – Die Engele het toe gepraat. “Hulle het gesê: “Moenie bang wees nie, 
loop na die Hekke! Terwyl ons dit gedoen het, het die hekke oopgegaan en ek het na 
links en regs van my gekyk – en ek het twee ander groepe gesien wat by 
soortgelyke hekke links en regs van ons hek instap. 

Toe stop die Visie! 

Wat ek ervaar het, was van die Tyd waaruit ek wakker geword het toe ek deur die 
Hekke van die Hemel gegaan het, was nie eers 5 Minute nie. Dit was ' n voortgesette 
Mosie.  
Iets anders wat ek ervaar het, as ons stop om die Deur van ons Huis te sluit, sou ons 
dit nie maak nie. Ons het minute / sekondes gehad om ons huis te verlaat – maar 
met uitstekende tydsberekening! 

Ek het 03:00 wakker geword en net die Here geprys en aanbid! om 3h30 het ek 'n 
Bybelstudie begin! 

Die 1ste Bybelvers wat ek ontvang het – Mat 24:31 En Hy sal sy engele met harde 
basuingeluid uitstuur, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, 
van die een einde van die hemel tot die ander einde. 

En by soortgelyke geleenthede na die Bybel en Bybelgeskiedenis gekyk.  
Lot en sy gesin by Sodom, en Noag en sy gesin by die Vloed. 

Die vernietiging van Sodom.  
Gen 14:22 Toe sê Abram aan die koning van Sodom: Ek het my hand opgehef tot 
die HERE, die Allerhoogste God, wat hemel en aarde besit, Gen 19:23 Die son het 
oor die aarde opgekom toe Lot ingegaan het. Soar.Gen 19:24 Toe het die HERE 
swawel en vuur op Sodom en Gomorra laat reën van die HERE uit die hemel ;  
Gen 19:25 En hy het daardie stede omgekeer en die hele vlakte en al die inwoners 
van die stede en wat op die grond gegroei het. Gen 19:26 Maar sy vrou het van 
agter hom omgekyk, en sy het 'n pilaar van sout. 

Die vernietiging van die aarde met die vloed.  
Gen 7:7 En Noag het ingegaan, en sy seuns en sy vrou en sy seuns se vroue saam 
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met hom, in die ark vanweë die waters van die vloed. Gen 7:8 van rein diere en van 
diere wat nie rein nie, en van voëls en van alles wat op die aarde kruip ,  
Gen 7:9 Daar het twee-twee na Noag in die ark gegaan, die mannetjie en die wyfie, 
soos God Noag beveel het. Gen 7:10 En ná sewe dae was die waters van die vloed 
op die aarde. 

Jesus het dit gesê oor Sy 2de Koms!  
Mat 24:29 Onmiddellik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister 
word, en die maan sal sy lig nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die 
kragte van die hemele sal geskud word ;  
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en 
dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en hulle sal die Seun van die mens 
sien kom op die wolke van die hemel met krag en groot heerlikheid.  
Mat 24:37 maar soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van 
die mens wees.  
Mat 24:38 Want soos in die dae wat voor die sondvloed was, het hulle geëet en 
gedrink, getrou en in die huwelik gegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan 
het, Mat 24:39 en dit nie geweet voordat die sondvloed gekom het nie hulle almal 
weg; so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.Jesus het gespreek – 
Luk_12:40 Wees dan ook gereed, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat 
julle nie dink nie.  
die teken van die Seun van die mens in die hemel! Hoe sal hierdie teken lyk? 
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Tekens van die laaste dae: 

Merk van die Dier 

Die boek Openbaring openbaar dat die antichris op 'n sekere tydstip in staat sal 
wees om :  
Alle finansiële transaksies op te spoor en te beheer, en dat GEEN MENS enigiets sal 
kan koop of verkoop tensy hy die merk van die dier het nie. En hy veroorsaak alles, 
klein en groot, ryk en arm, vrymense en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op 
hulle voorhoofde te ontvang, sodat niemand mag koop of verkoop nie, behalwe hy 
wat die merk of die naam van die dier het, of die nommer van sy naam. – 
Openbaring 13:16-17  
Eers in onlangse tye het mense verstaan hoe hierdie profesie moontlik kon gebeur. 
Daar was eenvoudig geen manier dat enigiemand die koop- en verkoopaktiwiteite op 
so 'n groot skaal kon beheer nie. 

Niemand weet hoe die merk op die hand of die voorkop afgedruk gaan word nie en 
ek sê nie alles wat hier beskryf word, sal noodwendig die merk van die dier word nie. 

Waaroor ek jou sê en waarsku, is dat wat die merk van die dier ook al blyk te wees 
en hoe dit ook al geïmplementeer word, jy word vandag voorberei om dit sonder 
twyfel te aanvaar aangesien 'n beheerrooster oral om ons gebou word om dit 
moontlik te maak . 

Die Antichris-stelsel is nader as wat u dink 

Talle dinge, insluitend strepieskode-etikette en sosiale sekerheidsnommers, is in die 
verlede geïdentifiseer as "die merk van die dier", en is verkeerd bewys. Inteendeel, 
daardie tegnologieë was voorlopers van latere tegnologieë wat selfs kragtiger was in 
die hande van die antichris. Gegewe vinnig ontwikkelende moderne tegnologie, as 
die Here 'n bietjie langer uithou, kan daar 'n nuwe ontwikkeling wees wat nog meer 
by die rekening sal pas. Daar is egter 'n paar goeie kandidate en talle maniere 
waarop dit vandag bereik kan word. 

Global ID Global ID Control Grid 

Die tegnologiese uitdagings van 'n antichris nasien- en opsporingstelsel word 
vandag teen 'n toenemende tempo oorkom en behoort onheilspellende tekens te 
wees vir ernstige studente van Bybelprofesie. 

Vooruitgang in digitale tegnologie het dit nou moontlik gemaak om 'n 
identifikasiestelsel te ontwerp wat in staat is om feitlik elke menslike transaksie te 
monitor. Wat nodig is, is die beheerrooster of tegnologieë wat in plek gestel is om die 
identifikasie en monitering van finansiële transaksies op 'n globale skaal moontlik te 
maak. 
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Moderne tegnologie het 'n dapper nuwe elektroniese wêreld sonder grense geskep. 
Met moderne rekenaartegnologie, satelliete, GPS, biometriese en 
slimkaarttegnologie kan mense nou binne 3 voet enige plek in die wêreld opgespoor 
word.  
Inderdaad, Antichris se wêreldregering is nie net geloofwaardig nie, maar het dalk 
reeds gearriveer. 

Binnelandse Veiligheid In die nasleep van gebeure na 11 September 2001, het die 
monitering en opsporing van mense alledaags geword en groot databasisse word 
oor elke burger saamgestel. In 'n gefabriseerde oorlog teen terreur het die 
Amerikaanse en Britse regerings in wese persoonlike privaatheid uitgeskakel en is 
hulle nou besig om data in te samel en sy burgers op te spoor in byna alles wat hulle 
doen. 

Telefoongesprekke word opgeneem, e-posse word gelees, twiets en kitsboodskappe 
op sosiale netwerk-webwerwe word gemonitor, elke aankoop wat jy doen word 
gedokumenteer, en jou bewegings word met GPS in jou motor en selfoon opgespoor 
en ons word opgeneem deur moniteringskameras oral om ons. 

Jou bewegings en toegang tot hulpbronne word beheer, en in baie gevalle word 
burgers in die naam van veiligheid en sekuriteit van hul Grondwetlike regte ontneem. 

Vandag kan jy nie op 'n vliegtuig klim of 'n regeringsfasiliteit binnegaan sonder om 
onderwerp te word aan 'n indringende soektog wat nie net die Grondwet skend nie, 
maar ook jou persoonlike privaatheid skend. 

Die TSA (Transportation Security Administration) waarsku dat enige "kommersiële 
lugrederypassasier" wat 'n lughawekontrolepunt binnegaan en weier om onderwerp 
te word aan "die metode van inspeksie wat deur die TSA aangewys is, nie toegelaat 
sal word om te vlieg nie en ook nie toegelaat sal word nie. om bloot die lughawe te 
verlaat.” Amerikaners kan in hegtenis geneem word en met $11 000 beboet word as 
hulle weier om saam te werk met die agentskap se indringende en vernederende 
tegnieke. 

Natuurlik is die veiligheids- en sekuriteitsargument wat deur die TSA gemaak word 
om hul ongrondwetlike agenda te bevorder, heeltemal vals aangesien die werklike 
kontinuïteit van agenda gewortel is in die antichris-stelsel van bevel en beheer. 

Ons het reeds getoon dat ons bereid is om toestelle te aanvaar om individue 
elektronies te merk of op te spoor. Dit het byvoorbeeld redelik algemeen geword dat 
wetstoepassingsagentskappe van individue vereis om elektroniese armbande te dra 
om hul aktiwiteite te monitor. Die reisende publiek het die idee aanvaar om hul 
Grondwetlike regte by die lughawe te laat vaar en aan indringende liggaamlike 
deursoekings onderwerp te word in ruil vir vermeende veiligheid. Verbasend genoeg, 
in 'n peiling wat CBS News in November 2010 gedoen het, ondersteun 81 
teenwoordige Amerikaners die TSA se gebruik van naakte liggaamskandeerders by 
lughawens. 
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Jy kan nou nie 'n bankrekening oopmaak of baie ander kommersiële transaksies 
doen sonder om staatsgoedgekeurde identiteitsdokumente te verskaf nie. Hierdie 
selfde prosedures word ook nou uitgebrei na ander vorme van vervoer en toegang 
tot openbare geleenthede. 

Agenda 21 

Terwyl die meeste van die beheer nou deur Binnelandse Veiligheid uitgeoefen word 
oor toegang tot openbare fasiliteite en vervoer, is die dag nie ver af wanneer die 
globaliste ook wêreldvoedsel- en watervoorrade, en ander nodige dinge wat nodig is 
om te lewe, sal beheer nie. 

Agenda 21 Vir Dummies  
Agenda 21 is 'n aksieplan van die Verenigde Nasies wat met volhoubare 
ontwikkeling verband hou en was 'n uitkoms van die Verenigde Nasies se 
konferensie vir omgewing en ontwikkeling (UNCED) wat in 1992 in Rio de Janeiro, 
Brasilië, gehou is. Dit is 'n omvattende bloudruk van aksie wat wêreldwyd, nasionaal 
en plaaslik geneem moet word deur organisasies van die VN, regerings en groot 
groepe in elke gebied waarin mense die omgewing direk beïnvloed. 

Die VN-geborgde Codex Alimentarius word vinnig die beherende entiteit van alles 
wat voeding aan mense verskaf. Mense sal uiteindelik vereis word om óf die merk 
van die dier te aanvaar óf om van honger te sterf. 

Biometriese sekuriteit 

As Amerikaners voortgaan om hul regering toe te laat om hul Vierde 
Wysigingsbeskerming teen onredelike soektogte en beslagleggings te skend en 
verneder word met naakte liggaamskanderings en verbeterde klappe om te reis, wat 
anders sal hulle die regering laat doen? 

Homeland Security het 'n globale biometriese plan en oorweeg dit om die naakte 
liggaamskandeerders te vervang met liggaamskandeerders wat biometriese data 
skandeer en stoor 

Die verskaffing van biometriese data, insluitend 'n vingerafdrukskanderings, 
irisskanderings, DNS-monsters, ens. is 'n handeling van indiening wat al hoe meer 
deur die regering en private plekke vereis word. 

Regerings en groot korporasies stel nou stelsels bekend om individue te identifiseer 
wat biometriese data gebruik, in teenstelling met tradisionele kaartvorme van 
identifikasie. 



227 
 

Om 'n bestuurslisensie te bekom, moet jy jou aan 'n duimskandering onderwerp. As 
jy weier, sal jy nie 'n lisensie uitgereik word nie, jou reg om te reis sal ernstig beperk 
word, en jy sal 'n algemene vorm van persoonlike identifikasie ontbreek. 

In Kalifornië is 'n duimskandering nodig om 'n eiendoms-/verbandmakelaarslisensie 
te bekom of ammunisie te koop. 

Die Katie Sepich Wet op Verbeterde DNS-versameling van 2012 maak voorsiening 
vir die samestelling van nasionale DNS-databasisse wat geneem is van mense wat 
gearresteer is vir, maar nie skuldig bevind is aan misdade nie. 

Baba-regerings regoor die wêreld het al 40 jaar lank die bloed en genetiese 
materiaal van alle pasgebore babas versamel, ontleed en gestoor sonder om die 
moeite te doen om hul ouers hiervan in te lig. Pasgebore babas in die Verenigde 
State word gereeld gekeur vir 'n paneel van genetiese siektes deur bloedmonsters te 
neem sonder ouers se toestemming. State mandaat dat pasgeborenes DNS-
monsters in staatslaboratoriums gestoor word vir enige plek van drie maande tot 
onbepaald, afhangende van die staat. 

Termo gram 

Termogramme is 'n tipe beeldmateriaal wat 'n persoon se hitte-uitstralende 
gelaatstrekke in 'n infrarooi beeld vertaal. Deur die verskillende hittepieke en valleie 
in die oppervlak te registreer, lyk die termogram soos 'n kleurvolle, gesigvormige 
topografiese kaart. Soos 'n vingerafdruk, skep elke persoon se gesig 'n unieke 
termiese patroon. Gevang deur 'n spesiale infrarooi kamera, kan die beeld 
gedigitaliseer en in 'n rekenaar gestoor word. Later word die persoon weer 
gefotografeer en die nuwe termiese beeld word elektronies vergelyk met die oue. 
["Glimlag, jy is op termogram," ID Systems, Augustus 1995.] 

Iriskers 

Iriskaanse tegnologie word reeds ingestel in finansiële organisasies hier en in die 
buiteland wat nie-indringende, kontakvrye en akkurate elektroniese identifikasie 
vereis. 

IriscanIriscan-tegnologie identifiseer mense deur die unieke patroon in die iris van 
die menslike oog te ontleed. Die iris is die gekleurde ring van weefsel wat die pupil 
van die oog omring en is 'n komplekse kombinasie van patrone wat deur die 
rekenaar aangeteken en gestoor kan word. Die iris-herkenningsproduk neem 'n 
fotografiese beeld van die iris vas, ontleed sy unieke visuele struktuur, en vergelyk 
dit dan met voorheen gestoor Iris-kodes vir verifikasie van identiteit. [“Security for 
Your Eyes Only,” Byte, Mei 1998.] Stel jou voor dat hierdie tegnologie in plek is wat 
toegangsbeheer tot fasiliteite en verkoopspuntbeheer verskaf. Dit is reeds in plek by 
sommige bank OTM'e. 
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Ek glo die belangrikste punt is dat elkeen van die tegnologieë wat ontwikkel is, die 
wêreld nader beweeg aan die uiteindelike instrument wat deur die Antichris gebruik 
moet word, en miskien selfs belangriker is dat soos elke tegnologie deur ons 
samelewing omhels word, mense van alle rasse gekondisioneer word om die merk 
van die dier AANVAAR. 

RFID 

Daar word verwag dat RFID (radiofrekwensie-identifikasie) strepieskode-etikette op 
verbruikersgoedere sal vervang, is vinnig besig om 'n deel van paspoorte en 
betaalkaarte te word. RFID-skyfies bevat unieke identifikasiekodes, en kan op 
verskillende afstande gelees word met spesiale leestoestelle. 

Die Wet op Real ID, ondersteun deur beide Demokratiese en Republikeinse politici, 
sê dat bestuurslisensies en ander ID-kaarte 'n digitale foto, anti-vervalsingskenmerke 
en ongedefinieerde "masjienleesbare tegnologie, met gedefinieerde minimum data-
elemente" moet insluit wat 'n magnetiese strook kan insluit of RFID-etiket. Wanneer 
dit geïmplementeer word, vind Amerikaanse burgers sonder bestuurderslisensies 
wat aan die federale standaarde voldoen, in wese gestroop van hul vermoë om deel 
te neem aan die lewe soos ons dit ken. Amerikaners kan nie werk kry, 'n 
bankrekening oopmaak, aansoek doen vir sosiale sekerheid of Medicare, hul tweede 
wysigingsregte uitoefen of selfs 'n vliegtuigvlug neem nie, tensy hulle 'n 
staatsuitgereikte ID kan produseer wat aan die federale spesifikasies voldoen.  
Subkutane inplanting 

Die tegnologie bestaan nou en is suksesvol getoets om 'n identifikasietoestel van 
een of ander soort, insluitend 'n piepklein mikroskyfie, onder die vel van die hand te 
laat inplant. 

Interval Research (Palo Alto) het 'n "programmeerbare tatoeëermerk" gepatenteer. 
Die biologies inerte subkutane inplantaat is gemaak van 'n buigsame materiaal om 
aan te pas by die vel se oppervlak. Die klein vloeibare kristalskerm kan net onder die 
vel geplaas word (bv. in die plek van 'n polshorlosie). Omdat menslike vel gedeeltelik 
deursigtig is, is die skerm duidelik sigbaar. Die inplanting sluit ook 'n ontvanger in vir 
die ontvangs van programmeringsinligting van 'n gebruiker, en 'n skerm om die 
programmeringsinligting deur die vel te vertoon. Die skerm is aan 'n beheerskyfie 
gekoppel en krag kom van 'n klein battery. Albei hierdie word onder die vel ingeplant. 
Inplanting is 'n buitepasiëntoperasie en die battery kan induktief herlaai word deur 
die pols naby 'n laaier te hou. 

PositiveID, IBM, Verichip, en die Vierde Ryk Verichip en die Vierde Ryk  
Programmeerbare subkutane sigbare inplantings kan biosensors bevat om 
temperatuur en bloeddruk te monitor, en hierdie lesings te vertoon - duidelik 'n 
mediese vooruitgang. Maar die toestelle kan 'n meer ernstige doel hê. Hulle kan vir 
elektroniese etikettering gebruik word. Wanneer enigiemand iets wou koop of 
verkoop , kon daar van hom verwag word om sy hand oor 'n skandeertoestel te 
swaai wat die skyfie sou lees, die koper of verkoper sou identifiseer en die verkoop 
bekragtig of ongeldig sou maak. 
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Digitale Engel 

Die Digital Angel™-tegnologie bevat 'n mikroskyfie wat naby die liggaam gedra kan 
word en sluit biosensors in wat die biologiese parameters van die liggaam kan meet 
en die inligting met RFID (radiofrekwensie-identifikasie)-tegnologie na 'n grondstasie 
of rekenaar kan stuur. Dit sal ook 'n antenna hê wat seine van GPS-satelliete kan 
ontvang en sodoende die ligging van die draer vasstel. 

Volgens die Digital Angel™-webwerf, "Terwyl 'n aantal ander opsporings- en 
moniteringstegnologieë in die verlede gepatenteer en bemark is, is hulle almal 
ongeskik vir die wydverspreide opsporing, herstel en identifikasie van mense as 
gevolg van 'n verskeidenheid beperkings, insluitend onhandelbaar. grootte, 
instandhoudingsvereistes, onvoldoende of ongerieflike kragtoevoer en 
aktiveringsprobleme. Vir die eerste keer in die geskiedenis van ligging- en 
moniteringtegnologie oorkom Digital Angel™ hierdie beperkings. 

 
Sommige van die potensiële gebruike daarvan, volgens hul webwerf, sluit in: monitor 
pasiënte deur dokters, bestuur van die voorsieningsketting van kommoditeite, die 
opsporing van mense soos klein kinders en bejaardes, die opsporing van paroolvrye 
persone, mense onder huisarres en individue in getuiebeskermingsprogramme, 
opspoor van waardevol items soos kunsstukke of rekenaartoerusting. Van 
besondere belang is die toepassing daarvan as 'n belangrike veiligheidsmaatreël. Dit 
kan persoonlike identifikasie-inligting dra en hierdie inligting via draadlose 
kommunikasie met persoonlike rekenaars oordra. 

Palm Beach-gebaseerde Applied Digital Solutions het die VeriChip onmiddellik na 
die 9/11-tragedie onthul. Soortgelyk aan troeteldier-identifikasieskyfies, is die 
menslike VeriChip 'n spuit-inspuitbare radiofrekwensie-identifikasie-mikroskyfie wat 
van 'n paar meter weg gelees kan word deur óf 'n handskandeerder óf deur die 
ingeplante wat deur 'n "portaal"-skandeerder loop. Inligting kan draadloos na die 
skyfie geskryf word, wat 'n unieke 10-syfer identifikasienommer bevat. 

Die Digital Angel menslike inplanting, genaamd VeriChips, is onlangs deur die FDA 
goedgekeur vir die stoor van mediese inligting en die maatskappy gaan voort om hul 
inplantbare skyfies te bemark wat maklike toegang tot individuele mediese rekords 
sal bied. (WorldNetDaily, 21 Oktober 2004) 

Applied Digital Solutions, gebaseer in Delray Beach, Fla., het die hoop uitgespreek 
dat sulke mediese gebruike die aanvaarding van onder-die-vel ID-skyfies as 
sekuriteit- en toegangsbeheertoestelle sal versnel. (The New York Times, 14 
Oktober 2004) 

Al wat nodig is, is 'n spuit-geïnspuitte mikroskyfie-inplanting vir klante van die Baja 
Beach Club in Barcelona, Spanje om verby 'n "leser" te waai wat hul identiteit, 
kredietbalans erken en selfs outomaties deure na eksklusiewe areas van die klub vir 
hulle oopmaak. "Deur eenvoudig by ons leser verby te gaan, sal die Baja Beach 



230 
 

Club weet wie jy is en wat jou kredietsaldo is," verduidelik Conrad K. Chase. 
(WorldNetDaily, 14 April 2004) 

Hy het ook almal gedwing, klein en groot, ryk en arm, vry en slaaf, om 'n merk van sy 
regterhand of op sy voorhoof te ontvang, sodat niemand kon koop of verkoop as hy 
nie die merk gehad het nie, dit is die naam van die dier of die nommer van sy naam. 
[Openbaring 13:16-17] 

Merk van die Dier? 

Ek glo nie dat die mense wat hierdie tegnologie ontwikkel, noodwendig 
samesweerders is wat doelbewus 'n stelsel ontwikkel wat hulle weet die Antichris sal 
gebruik vir sy eie bose doeleindes nie. Hierdie mense is kompartementaliseer waar 
diegene op verskillende vlakke van ontwikkeling nie weet wat ander op ander vlakke 
doen nie en andersom. Dit is mans en vroue wat besig is om te ontwikkel wat, vir die 
natuurlike oog, briljante idees vir die wêreld se toekoms is. 

Ek glo ook nie dat vandag, terwyl ek hierdie stuk skryf, dat die tegnologieë waaroor 
ek skryf NOU die merk van die Dier is nie. Ek sien hulle eerder as potensiële 
tegnologieë wat in plek moet wees sodat die Antichris sy onheilspellende plan kan 
bereik. Elke tegnologie bou voort op vorige tegnologieë en is elkeen ontwerp om ons 
inkrementeel te kondisioneer om selfs meer indringende tegnologieë te aanvaar. 

So, wat is so erg aan hierdie tegnologieë? Hulle verbeter ons lewens … reg? 

Die Komende Nuwe Wêreldorde 

Een van die metodes wat gebruik sal word om elke man, vrou en kind op die aarde 
te verslaaf, sal 'n nuwe geldstelsel wees wat ingestel sal word om ons in 'n "The 
Cashless Society" te neem. Ongelukkig vind baie mense dit vandag moeilik om te 
glo dat daardie dae ooit sal aanbreek of hoe hulle daardeur seergemaak kan word. 

Die finansiële belange van die wêreld bewerk nou die finansiële storm wat vandag 
die wêreld oorspoel om jou elke aktiwiteit te konsolideer en te beheer. Sodra jy ten 
volle by die kontantlose samelewing geïntegreer is, kan hulle jou $5, $10 hef elke 
keer as jy jou krediet- of debietkaart gebruik, hulle kan jou hef wanneer jy jou 
betaaltjek na jou rekening oorplaas, hulle kan alles wat jy doen reguleer en opspoor , 
kan hulle ondergrondse ekonomieë beëindig wat noodsaaklik is tydens tirannieke 
omwenteling. 

Wanneer die merk van die dier met volle krag kom , gaan dit moeilik wees vir mense 
om op enige ander manier handel te dryf as deur die merk te gebruik. 

Ek hoor baie Christene sê: “Ek sal nie daardie merk vat nie”. Wel, Satan was 'n 
bietjie slimmer as die meeste Christene. Hy is stadig besig om die merk te 
implementeer. Soos 'n visserman kry Satan mense om die hele aas (merk) net 'n 
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bietjie op 'n slag (Sosiale Sekuriteitsnommer, Federal Reserve Notes, National ID-
kaart) te sluk totdat ons eendag in sy boot sal wakker word. 

Die oorgang van die voordelige gebruike van tegnologie na dié van die Dier waarvan 
daar in Openbaring 13 gepraat word, sal vinnig gebeur. Profesie-onderwysers 
spreek hierdie woorde al vir baie, baie jare. Dit is eers nou, gedurende jou leeftyd, 
dat die profesieë letterlik vervul word. Jy sal verlig wees as jy na die Woord van God 
sou wend, veral die profesieë in die boeke van Daniël en Openbaring en verstaan 
dat dit geen nuttelose woorde van 'n blote mens is nie, maar dit is woorde van die 
lewende God. 

Daar is geen twyfel nie, wanneer die dag aanbreek dat die Antichris geopenbaar 
word met mag op die aarde wat sy merk eis, sal dit moeilik wees vir almal ... veral 
die onvoorbereide Christen. Stel jou voor die konflik wat 'n ouer sal voel wanneer die 
merk van die dier vereis word om kos vir hul kinders te koop, formule vir hul baba, en 
enigiets anders wat nodig is om te oorleef. 

Ek glo hierdie tyd kan ietwat soortgelyk wees aan die toetsing wat God van Abraham 
gemaak het toe God hom beveel het om sy seun Isak te offer (Genesis 22). 

Omdat Abraham die toets geslaag het en bereid was om God te gehoorsaam, selfs 
nie sy seun weerhou nie (v.16). As gevolg van daardie vertroue en geloof in God, is 
Isak gespaar en Abraham is deur God geseën. Dit is die soort geloof wat ons aan 
die einde van die dae nodig sal hê wanneer ons met die Antichris se merk van die 
dier aangebied word.  
As hulle enige werklike kennis van die Bybel ontbreek en slegs 'n oppervlakkige 
vertroue in God het, sal baie in daardie tyd wegval en die Antichris-stelsel aanvaar. 
Deur hulle vryheid in Christus te verruil vir die veiligheid en sekuriteit van die nuwe 
wêreldorde, sal hulle albei verloor wanneer hulle gewillig die merk van die dier neem. 

Tragies genoeg sal baie van diegene wat God aangestel het om leiers te wees onder 
mense en herders wat hul kudde beskerm, pionne word in die duiwelse hande van 
die Antichris. Reeds 'n landwye FEMA-program is besig om leraars en ander 
godsdiensverteenwoordigers op te lei om geheime polisie-toepassers vir die Nuwe 
Wêreldorde te word wat hul gemeentes leer om "die regering te gehoorsaam" ter 
voorbereiding van 'n verklaring van krygswet, eiendom en vuurwapenbeslagleggings, 
gedwonge verskuiwing, en aanvaarding van die merk van die dier. 

Miskien, in teenstelling met sommige van hierdie predikers se leringe, moet ons die 
duiwel en die Antichris-stelsel van beheer en oorheersing weerstaan terwyl ons nog 
'n keuse het. As ons die inkrementele stappe in die opstel van hierdie stelsel 
aanvaar, sal ons meer geneig wees om die uiteindelike regime te aanvaar. 

Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. 
Nader tot God en Hy sal tot jou nader. Was julle hande, julle sondaars, en reinig julle 
harte, julle dubbelhartiges. [Jakobus 4:7-8]  
Ons leef nou in die “laaste dae!” 
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Geneem daardeur, bewys hierdie tegnologiese tekens nie dat ons nou in die laaste 
dae lewe nie. Wanneer dit egter gekombineer word met die groot prentjie van wat 
die Bybel en die verskillende kategorieë tekens wat die Bybel voorspel het net voor 
die wederkoms van Christus bymekaar sou kom, is dit maklik om tot die 
gevolgtrekking te kom dat ons nou in die eindtyd lewe en voorbereid moet wees. 
Jesus self het vir ons die beste insig gegee kort voor sy teregstelling aan die kruis. 

“Pas op dat niemand jou mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is 
die Christus; en sal baie mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë; 
pas op dat julle nie verskrik word nie, want al hierdie dinge moet gebeur, maar die 
einde is nog nie. Want nasie sal teen nasie opstaan en koninkryk teen koninkryk, en 
daar sal hongersnode en pessiektes en aardbewings wees in die plekke van duikers. 
Dit alles is die begin van smarte. 

 
“Dan sal hulle julle oorgee aan verdrukking en julle doodmaak, en julle sal deur al die 
nasies gehaat word ter wille van my Naam. En dan sal baie aanstoot neem en 
mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense 
mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van baie 
verkoel. Maar hy wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie 
evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word tot 'n getuienis vir 
al die nasies; en dan sal die einde kom. [Matteus 24:4-14] 

Algemene 'tekens' wat Jesus gesê het sal sigbaar wees voor Sy wederkoms. 

Opsetlike misleiding deur mense van God se Woord 

Opkoms van valse Christus s'n 

Toename in oorloë en gerugte van oorloë 

Hongersnood, pes en aardbewings 

Diskriminasie en haat teen Christene 

Terugval, wegdraai van die geloof, verraad 

Haat van Christen teen Christen 

Valse Profete en "New Age" leiers 

Wetteloosheid volop 

Liefde en besorgdheid vir ander word koud 

Evangelie wêreldwyd verkondig 
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Is jy gereed? 

’n Dag van afrekening sal aanbreek.  
Daar sal 'n einde wees. 

Is jy gereed? 

Word wakker kind!!!! En navigeer die Mynveld 

Soos die liefdevolle ouer wat 'n kind saggies skud om hulle wakker te maak, skud 
God vandag die wêreld in 'n poging om ons uit ons slaap wakker te maak. En soos 
die kind wat nie dadelik wakker word nie, word die skudding 'n bietjie fermer en 
ernstiger. Soos Suid-Afrika en, vir die saak – die wêreld in sy sluimer voortgaan, 
word die skudding sterker en erger. 

En, God gaan voort om ons wêreld te skud en probeer om ons wakker te maak!  
Wat sal dit neem om wakker te word? Hoeveel tekens moet ons nog aanskou 
voordat ons begin sien wat rondom ons gebeur? Diegene wat wakker is en ander 
waarsku oor die naderende krisis, word gespot, bespot en bespot as malle 
samesweringsteoretici. 

Daar kom 'n storm! 

Die gelowiges, as hulle die intensiteit van die tekens rondom ons sien, sal weet dat 
die dag van die Here se wederkoms vir hulle vinnig “nader” (Hebreërs 10:25) en sal 
hulle wees wat tot die einde van hul geloof vasstaan in hul geloof -tyd benoudheid 
(Matt. 24:13). 

Hulle sal diegene wees wat die krag van die Skrif toegepas het op al die klein 
probleme van die daaglikse lewe: woede; frustrasie met indiensneming; skuld, 
ouerskap; huweliksverhoudings; vergifnis; ens. Die Skriftuurlike leer is dat ons getrou 
aan God moet oorgee in die klein dingetjies van die lewe voordat ons gradueer na 
die volgende vlak om God se voorsiening te ervaar :  
“Sy heer het vir hom gesê: Goed so, jy goeie en getroue dienskneg! getrou oor 
weinig, oor baie sal Ek jou aanstel as heerser; gaan in in die vreugde van jou heer. ” 
[Matteus 25:21] 

As ons Hom nie kan glo en aan Sy mag oorgee in die daaglikse frustrasies van die 
lewe nie, hoe kan ons geloof hê en Sy krag in die groot probleme van die lewe 
ontvang? Ons gebrek aan geloof (wat op ons vertroue in God se Woord en 
voorsiening deur die Heilige Gees handel) in die klein dingetjies verbied ons om 
volwasse te word en in geloof te groei vir die groot probleme. Dus, wanneer die 
storm teen ons huis slaan, sal ons die geloof hê om vas te staan? 

Vir ander sal hulle so gemaklik geraak het met hul lewe van verdraagsaamheid, 
kompromie, gerief en paai dat dit nie vir hulle moeilik sal wees om die leuens en 
misleiding van 'n Antichris te aanvaar nie. 



234 
 

Die wyse en die dwase  
“Nie elkeen wat vir my sê: 'Here, Here,' sal in die koninkryk van die hemele ingaan 
nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal 
daardie dag vir my sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam 
duiwels uitgedryf en baie wonders gedoen nie? Dan sal ek reguit vir hulle sê: 'Ek het 
julle nooit geken nie. Weg van my af, julle kwaaddoeners!' 

“Daarom, elkeen wat hierdie woorde van my hoor en dit uitvoer, is soos 'n wyse man 
wat sy huis op die rots gebou het. Die reën het neergedaal, die strome het opgestyg, 
en die winde het gewaai en teen daardie huis geslaan; maar dit het nie geval nie, 
want dit het sy fondament op die rots gehad.  
Maar elkeen wat hierdie woorde van my hoor en dit nie toepas nie, is soos 'n dwase 
man wat sy huis op sand gebou het. Die reën het neergedaal, die strome het 
opgestyg, en die winde het gewaai en teen daardie huis geslaan, en dit het met 'n 
groot klap geval.” [Matteus 7:21-27] 

Jy sien, daar sal twee soorte Christene in hierdie laaste dae wees: die wyse en 
dwase. 

• Daar sal een groep gelowiges wees wat nie sal val nie – hulle sal elke demoniese 
aanslag wat op hulle kom, kan weerstaan. Niks sal hulle kan beweeg wanneer die 
storm kom nie. 

• Daar sal nog 'n groep Christene wees wie se val groot sal wees – totale, volledige, 
vernietigende ineenstorting van alles. 

Hulle het twee verskillende soorte huise gebou. En die enigste ding wat in die 
komende storm sal hou, is om die huis te wees wat op 'n rotsfondasie gevestig is.  
Baie Christene sê dalk: “Ek is 'n gelowige. Ek het op die rots gebou.” Tog verstaan 
hulle nie werklik wat hierdie frase beteken nie. En hulle sal 'n groot skok en 
verbasing hê wanneer hulle verhouding met Jesus nie die storm verduur nie. Hulle 
sal ontbloot word dat hulle geen fondament het nie. 

Waarop bou jy nou ons huis? Wat is die fondament daarvan? Daardie dinge wat jy 
nou in jou geloof inbou, het sekere eienskappe wat sal bepaal hoe jy in die toekoms 
onder druk reageer. 

Geloof  
Hoop Liefde Vertroue Toewyding Volharding Waarheid Eerlikheid Integriteit 
Opoffering Gehoorsaamheid Getrouheid die begin van geboortepyne 

In die wêreld sien ons toenemende armoede, skuld, rasseverdeling, haweloosheid, 
misdaad, fisiese en seksuele mishandeling en die verbrokkeling van die tradisionele 
gesin. Alkoholisme, dwelmverslawing, pornografie en ander gevaarlike gedrag vreet 
die samelewing weg. En dit word verder gekompliseer deur plae van baie soorte, 
insluitend vigs, tuberkulose en seksueel oordraagbare siektes. Gekombineer met 
aardbewings, fisiese storms en natuurrampe van baie soorte regoor die land, wonder 
'n mens hoe lank nog voordat ons wakker word en hul betekenis en ons reaksie 
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daarop erken. Jesus het gesê dit is bloot 'n waarskuwing van dinge wat nog gaan 
kom.  
Al hierdie is die begin van geboortepyne. [Matteus 24:8] 

Ons word geskud – sagkens. Maar soos die geboortepyne van bevalling, word die 
skudding meer gereeld en erger. 

Jesaja profeteer dat God eendag sal opstaan en die hele aarde sal skud – meer 
ferm en met ewige erns. 

Kyk, die HERE gaan die aarde verwoes en dit verwoes; hy sal sy aangesig verderf 
en sy inwoners verstrooi—dit sal dieselfde wees vir priester as vir mense, vir 
meester as vir dienskneg, vir meesteres soos vir diensmeisie, vir verkoper soos vir 
koper, vir lener soos vir lener, vir skuldenaar as vir skuldeiser . Die aarde sal 
heeltemal verwoes en totaal geplunder word. Die HERE het hierdie woord gespreek. 

Die aarde verdor en verdor, die wêreld kwyn en verwelk, die verhewe van die aarde 
kwyn. Die aarde is deur sy mense besoedel; hulle het die wette verontagsaam, die 
insettinge oortree en die ewige verbond verbreek. 

Daarom verteer 'n vloek die aarde; sy mense moet hul skuld dra. Daarom word die 
aarde se bewoners verbrand, en baie min bly oor.  
Die nuwe wyn droog op en die wingerdstok verdor; al die vrolikmakers kreun. Die 
vrolikheid van die tamboeryne word stil, die geraas van die feestelinge het opgehou, 
die vreugdevolle harp is stil. Hulle drink nie meer wyn met 'n lied nie; die bier is bitter 
vir sy drinkers. 

Die verwoeste stad lê woes; die ingang na elke huis is versper. In die strate roep 
hulle om wyn; alle vreugde verander in somberheid, alle vrolikheid word van die 
aarde verban. Die stad word in puin gelaat; sy poort is stukkend geslaan. So sal dit 
wees op die aarde en onder die nasies, soos wanneer 'n olyfboom geslaan word, of 
soos wanneer na die druiwe-oes oorgebly word. 

Hulle verhef hul stemme, hulle jubel; uit die weste loof hulle die majesteit van die 
Here. Daarom, gee in die ooste aan die HERE eer; verhef die Naam van die HERE, 
die God van Israel, in die eilande van die see. Van die uithoeke van die aarde af 
hoor ons sing: “Eer aan die Regverdige.” 

Maar ek het gesê: “Ek mors weg, ek mors weg! Wee my! Die verraderlike verraai! 
Met verraad verraai die verraderlikes!” Verskrikking en put en strik wag op julle, o 
mense van die aarde. Wie met die geluid van verskrikking vlug, sal in 'n put val; wie 
uit die put klim, sal in 'n strik gevang word. 

Die sluise van die hemele gaan oop; die fondamente van die aarde bewe. Die aarde 
is opgebreek, die aarde is uitmekaar geskeur, en die aarde is deurmekaar geskud. 
Die aarde wieg soos 'n dronkaard, dit wieg soos 'n hut in die wind; so swaar op dit is 
die skuld van sy rebellie dat dit val – om nooit weer op te staan nie. 



236 
 

In dié dag sal die HERE straf oor die magte in die hemel daarbo en die konings op 
die aarde onder. Hulle sal saamgejaag word soos gevangenes wat in 'n kerker 
vasgebind is; hulle sal in die tronk opgesluit word en na baie dae gestraf word. Die 
maan sal in die skande staan; die son skaam; want die HERE, die Almagtige, sal in 
heerlikheid heers op die berg Sion en in Jerusalem en voor sy oudstes. [Jesaja 24:1-
23] 

God sal ons ekonomie, die aandelemark, Fortune 500-maatskappye, banke, 
versekeringsmaatskappye, ons onderwysstelsel, ons regering, ons gesinne, ons 
kerke skud – alles waarin ons ons vertroue en vertroue plaas, alles wat veilig en 
veilig lyk. 

Trouens, dit is wanneer mense sê, 

Want wanneer hulle sal sê: Vrede en veiligheid; dan oorval 'n skielike verderf hulle 
soos die barensnood 'n swanger vrou; en hulle sal nie ontvlug nie. [1 Tess. 5:3] 

Vrede en Veiligheid 

Op die oomblik in Die Wêreld is daar 'n valse vrede wat deur kerke spoel - 'n vrede 
wat sal misluk in die moeilike dae wat voorlê. Dit is die valse vrede van hardnekkige, 
sonde-verblinde Christene. Moses het sulke gelowiges "self-geseënd" genoem - wat 
beteken dat hulle self mislei is. Hy het Israel gewaarsku dat 'n vloek oor alle 
goddelose, ongehoorsame kinders van God sou kom wat in afgodediens gewandel 
het. Hy het gesê dat hulle hul sondige weë met 'n valse gevoel van vrede sal 
bepleister: 

En as hy die woorde van hierdie vloek hoor, seën hy homself in sy hart en sê: Ek sal 
vrede hê, al wandel ek in die verbeelding van my hart, om dronkenskap by dors te 
voeg. [Deuteronomium 29:19]  
Ons het ongevoelig geraak vir Satan se bose planne. Dinge wat ons eens ontstel 
het, het nou alledaags geword en ons het soveel kwaad gehoor dat dit ons nie meer 
pla nie. 

Die Nuwe Wêreldorde is hier Met die  
wete dat sy tyd min is, sal hy meer van sy vuilheid, boosheid en toetse uitstort bo 
enigiets wat ons verstand kan voorstel. Daardie toetse bereik nou kritieke massa en 
dit lyk asof ons dit ignoreer. Dit sal vir baie al hoe moeiliker word om God se 
waarheid van Satan se leuen te onderskei namate die kerk in morele relativisme 
beweeg. 

• Ons duld die doodmaak van ons ongebore kinders en noem dit "vryheid van 
keuse."  
• Ons duld homoseksualiteit en noem dit “diversiteit”• ons verdra heidendom en 
noem dit “multikulturalisme”  
• ons duld doodmaak van bejaardes of siekes en noem dit “deernis”  
• ons verdra godsdienstige segregasie en noem dit “denominasionaliteit” 



237 
 

Wee hulle wat kwaad goed noem en goed sleg, wat duisternis lig maak en lig 
duisternis, wat bitter soet en soet bitter maak. [Jes. 5:20] 

Die liberale humanistiese agenda is duidelik: om met God weg te doen deur die 
gewete wat Hy aan ons gegee het te ontken. Deugsaamheid word bespot, boosheid 
word as goed en bevrydend geprys, en Godgegewe morele standaarde word bespot 
as die bekrompe denke van 'n vorige generasie. 

Ander het tou opgegooi en geglo dat almal en alles so korrup is; daar is niks wat 
gedoen kan word nie. Gevolglik aanvaar hulle enige aktiwiteit wat blykbaar hul lewe 
verbeter. Christene het toegelaat dat die samelewing godsdienstige leerstellings 
verdraai en verwar en het moraliteit omgekeer. Dit lyk asof hulle verkeerde en valse 
leerstellings bo die ware verkies, en hulle verkies 'n boosheid bo 'n opregte gedrag. 

• Ons aanvaar “regstellende aksie” as 'n oplossing vir rassisme eerder as om te 
gaan met die toestand van die hart wat so 'n euwel teweegbring.  
• Ons aanvaar “hoër belasting” om mislukte maatskaplike beleide te red eerder as 
om ons Godgegewe verantwoordelikhede te aanvaar om “ons broer se bewaarder” 
te wees.  
• Ons word toenemend verskuldig aan kredietkaartmaatskappye, banke en ander 
eerder as om ons persoonlike verantwoordelikheid te aanvaar om "goeie 
rentmeesters" te wees van wat God ons gegee het.• Ons aanvaar polisie-inbraak in 
ons huise, besighede en motors om ons van wapens te ontslae te raak. en dwelms.• 
Ons laat die regering toe om ons besighede straffeloos te reguleer om ons 'n gevoel 
van veiligheid in ons saketransaksies te gee, terwyl ons terselfdertyd witboordjie-
bankiersmisdadigers toelaat om hul ryk van skuld en slawerny vryelik te vergroot.• 
Ons aanvaar sensuur van die media sodat ons nie beledig word nie, eerder as om 
ons TV's af te skakel, ons pornografie weg te gooi en nie daardie maatskappye te 
ondersteun wat hul vuilheid aan ons verkoop nie. 

“...Wanneer verkiesingsaanstoot kom, sal te veel Amerikaners teen die Grondwet 
stem uit growwe eiebelang. Afgesien van lede van die onderneming self ('n klein 
aantal), en individue wat regstreeks voordeel trek uit (of ten minste glo dat hulle 
voordeel trek uit) fiat-valuta- en fraksionele-reserwebankdienste ('n groter aantal), 
stem baie mense vir die onderneming se Bolsjewistiese en Mensjewistiese 
kandidate as gevolg van die regeringsvoordele wat hierdie politici aan hulle belowe. 
Sulke mense weet dalk niks van die Federale Reserwestelsel nie; maar die 
kandidate wat hulle verkies, verstaan baie goed dat hulle nie steeds groter voordele 
kan lewer nie, tensy die sentrale bank die spitse van fiat-geldeenheid op aanvraag 
(hoofsaaklik deur monetisering van openbare skuld) kan oopmaak wanneer dit ook 
al nodig is.” 

Wanneer alternatiewe aangebied word, is dit asof baie hulle nie eers hoor nie. 
Trouens, hulle wil hulle waarskynlik nie hoor nie, want dit sal vir hulle vra om te 
verander. 
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Ons leef nou in baie dramatiese tye 

 
Die afgelope paar dekades was baie interessante tye vanuit 'n 
Bybelprofesieperspektief. Ons het aanskou en is nou getuie van baie van die tekens 
van die eindtyd wat voor ons oë waar word. En die tempo van verandering het so 
vinnig toegeneem dat min in staat is om daarmee tred te hou. Gekombineer met 
alles wat ons gesien het, kan die volgende paar maande en jare dalk selfs meer 
dramaties wees soos God Sy oordeel oor die aarde uitstort. 

“Die wêreld is ’n gevaarlike plek om te woon; nie as gevolg van die mense wat boos 
is nie, maar as gevolg van die mense wat niks daaraan doen nie”  
– Albert Einstein 

Jy word versorg om die Antichris te aanvaar 
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Bruid van Christus Berei voor!! 

 
Hoe berei die bruid voor? Stel jou voor dat jou troue drie weke weg is. Jou 
lewenslange droom – jou Begeerte – sal uiteindelik kom. Jy sal getroud wees.  
Maar hierdie sal geen gewone troue wees nie—dit sal 'n Koninklike troue wees! 
Maar nou besef jy jy is in 'n dilemma. Jy het nie voorberei vir die troue nie. Niks is 
gereed nie. Wat doen jy? 

Daar is nie na jou persoonlike sake omgesien nie. Jou trouklere is nie gekies nie, en 
ook nie aandag gegee nie. Jy is nou in 'n toestand van skok, want jy besef presies 
wat daar nog gedoen moet word, om voor te berei of jou troue. Jy vra jouself dan af: 
“Watter stappe moet ek neem om voor te berei vir die troue?  
Jy weet dat hierdie troue 'n baie spesiale troue is. Jy begin dan besef dat jy 
weggeneem sal word na 'n Ver Land, so daar kan geen 'los punte' wees wanneer jy 
saam met die Bruidegom vertrek nie. Jy gaan sit dan haastig en krap 'n kru 
kontrolelys uit, 'n To-Do List. Jy moet alles op die regte tyd laat doen. Jy verstaan 
dan dat elke item op jou Lys 'profeties' is van 'n sekere eienskap wat die gereedheid 
beskryf van almal wat deel van die Bruidgeselskap sou wees.  
Jy tel 'n tablet en 'n pen op en begin jou lys. Dit kan so iets lyk: 

My Trou Voorbereiding To-Do Lys 

 
Die Bruid se Persoonlike Voorbereiding 

 
1. Betaal geldelike skulde2. Betaal af Un -vergifnis Skuld  
3. Maak Herstel waar nodig.4. Wees op hoogte van tiendes  
5. Gee onverstandige oorskot weg aan die armes6. Stel 'n testament op 

Die Bruid se Trou Voorbereiding 

 
1. Was die liggaam2. Kies die klere3. Was die klere 4. Stryk die klere5. Trek die 
klere aan6. Trek die gordel aan7. Trek die Bruidssluier aan8. Wees gereed en kyk 

Jy begin dan om besonderhede op jou lys neer te sit. Nou lyk jou lys so iets: 

My Trou Voorbereiding To-Do Lys  
Persoonlike Voorbereiding Besonderhede 

Ons lys van 'Persoonlike' voorbereidingsbesonderhede lyk nou soos volg :  
1. Betaal alle geldelike skulde: Moet niemand iets skuld nie, behalwe om mekaar lief 
te hê (Romeine 13:8).2. Kry alle on -vergewingskulde versorg :  
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Daarom as jy jou gawe na die altaar bring en daar onthou dat jou broer iets teen jou 
het; 24 Laat jou gawe daar voor die altaar staan en gaan heen; word eers met jou 
broer versoen, en kom dan en offer jou gawe. 25 Wees gou met u teëstander eens, 
terwyl u met hom op die pad is; dat die teëstander jou nie ooit aan die regter oorgee 
en die regter jou aan die offisier oorgee en jy in die gevangenis gewerp word nie. 26 
Voorwaar Ek sê vir jou, jy sal sekerlik nie daarvandaan uitgaan voordat jy die uiterste 
vergelde betaal het nie (Matteus 5:23-26).3. Maak herstel waar nodig. Gee aan die 
armes: En Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê: Kyk, Here, die helfte van 
my goed gee ek aan die armes; en as ek iets van iemand weggeneem het deur 
valse beskuldiging, gee ek hom viervoudig terug (Luk 19:8)4. Wees op hoogte van 
die tiende, wat JESUS se deel is :  
Bring al die tiendes na die skathuis, dat daar spys in my huis kan wees, en beproef 
My nou hiermee, spreek die HERE van die leërskare, of Ek nie wil oopmaak nie. julle 
die vensters van die hemel, en stort vir julle 'n seën uit, dat daar nie genoeg plek sal 
wees om dit te ontvang nie (Maleagi 3:10).5. Verkoop alles wat jy het, en gee aan 
die armes :  
Nog een ding kort jy: verkoop alles wat jy het en deel dit uit aan die armes, en jy sal 
'n skat in die hemel hê; en kom, volg My (Luk 18:22). 6. Stel 'n testament op. Goeie 
rentmeesterskap vereis dat die res van die Vader se huis voorsien word :  
'n Goeie man laat 'n erfdeel na aan sy kinders se kinders...(Spreuke 13:22). 

Ons lys van 'Troue' voorbereiding besonderhede lyk nou soos volg :  
Trou Voorbereiding Besonderhede 

 
1. Die bruid was haar lyf. Die eerste deel van die Bruid se voorbereiding is die was 
van die liggaam. Let op die opdrag is vir jou om die was te doen: Was jou, maak jou 
skoon; verwyder die boosheid van u handelinge voor my oë; hou op om kwaad te 
doen; Leer om goed te doen; soek oordeel, help die verdruktes, oordeel die wees, 
pleit vir die weduwee. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, spreek die HERE: al 
was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al is hulle rooi soos 
bloedrooi, hulle sal soos wol word. (Jesaja 1:16-18) Ons sien hierbo dat die was van 
ons liggaam praat van die 'skoonmaak' van ons doen en late, ons daaglikse wandel. 
Die skoonmaak word egter van binne na buite gedoen. Die skoonmaak moet eers na 
ons binneste kom - ons 'hart'. Maar ons besef dan dat ons self nie hierdie 
skoonmaak kan doen nie. Slegs deur die Bloed van die Verbond, verseël deur 

DIE BLOED VAN JESUS , kan ons van binne gereinig word (1Joh. 1:7; Psalm 51:7; 
Eksodus 12:22).  
b. Ons besef dan dat ons tot Yahuwah moet roep om die was, die reiniging te doen. 
Hy sal dit doen wanneer ons ons sonde erken. Was my deeglik van my 
ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek erken my oortredinge, en my 
sonde is altyd voor my. (Psalm 51:2-3) Reinig my met hisop, dan sal ek rein word; 
was my, en ek sal witter word as sneeu. (Psalm 51:7) 

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons ons sondes te vergewe 
en ons van alle ongeregtigheid te reinig. (1Joh 1:9)  
en van Jesus Christus, wat die getroue getuie is en die Eersgeborene uit die dode 
en die owerste van die konings van die aarde. Aan Hom wat ons liefgehad het en 
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ons van ons sondes gewas het in sy eie bloed... (Openbaring 1:5)  
Want alles met betrekking tot die bruid se voorbereiding moet deur JESUS se 
Genade geskied - deur sy eie krag, deur die Heilige Gees, om te volbring.  
c. Ons besef dan dat ons probeer was om onder ons eie pogings, ons 'eie werke', 
maar ons het nie regtig die vereiste was bereik nie. Daar is 'n geslag wat rein is in 
hul eie oë, en tog nie gewas is van hul vuilheid nie. . (Spreuke 30:12) 

Nie deur werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid 
het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van die 
Heilige Gees; (Titus 3:5)  
So sien ons die eerste stap, om die liggaam te was, is die Wedergeboorte wat 
aanvanklik plaasvind, en is die Geregtigheid wat JESUS aan ons verleen deur die 
Heilige Gees.  
d. Ons wasgoed moet gepaard gaan met gebed en vas. Maar jy, as jy vas, salf jou 
hoof en was jou aangesig; (Matteus 6:17 )  
e. Ons eie wasgoed sluit in om 'Messias-in-jou' toe te laat om ander se voete te was. 
Dit is so dat ons die verootmoediging van onsself toon :  
En hy het na die vrou gedraai en vir Simon gesê: Sien jy hierdie vrou? Ek het in u 
huis ingegaan, U het my geen water vir my voete gegee nie, maar sy het my voete 
met trane gewas en dit met die hare van haar hoof afgedroog. (Luk 7:44) As Ek dan, 
julle Here en Meester, julle voete gewas het; julle behoort ook mekaar se voete te 
was. Johannes 13:14...Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan 
een van die geringstes van hierdie broers van My, het julle dit aan My gedoen. (Matt 
25:40) 

2. Die Bruid Kies Haar Klere.  
Nadat die Liggaam gewas is, moet die Bruid dan die klere kies, die Klere wat sy sal 
dra. Ons word baie in die Skrif gesê dat ons klere moet hê, en ons moet ons klere 
was voordat ons voor die Koning kom .  
Toe sê die HERE vir Moses: Gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre, en 
laat hulle was hulle klere, en wees gereed teen die derde dag; want op die derde 
dag sal die HERE voor die oë van die hele volk op die berg Sinai neerdaal. (Eksodus 
19:10-11) 

In bogenoemde gedeelte sien ons 'n baie belangrike beginsel. Ons moet ons klere 
was, voordat ons in die teenwoordigheid van JESUS, die Koning, mag kom. Ons kry 
'n soortgelyke woord in Efesiërs: 

Manne, julle moet julle vrouens liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en 
Homself daarvoor gegee het; om dit te heilig en dit te reinig met die waterbad deur 
die woord, dat Hy dit vir Homself kan stel as 'n heerlike gemeente, sonder vlek of 
rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek moet wees. (Efesiërs 
5:25-27) 

Sommige het vandag gedink die enigste was wat nodig is, is die was van die 
liggaam – die Wedergeboorte, en die oordra van Geregtigheid, soos gesien in die 
eerste afdeling hierbo. So het baie gehoor dat as hulle Wedergebore is, hulle 
'gereed' is. Baie het aangeneem dat sedert 'n wit kleed vir die eerste keer aan hulle 
gegee is by redding (Sien Jesaja 61:10), daar geen klere-was nodig is nie. Toe ons 
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die eerste keer verlos is, het ons elkeen 'n kleed gekry wat wit was. Maar met 
verloop van tyd het ons almal ons klere bevuil, gevlek en vuil gemaak – en dit moet 
gewas en weer wit gemaak word. 

Daar is nou baie wasgoed nodig vir ons klere. Ons klere het vol kolle geword, en 
plooie en vol vlekke. Hoe het dit gebeur?  
“Wie kan sy foute verstaan? reinig my van verborge foute. Bewaar ook u kneg van 
vermetele sondes...” (Psalm 19:12,13 ). Ons staar elke dag die moontlikheid in die 
gesig om te sondig, en daardeur ons klere te 'spot' (Sien ook Matteus 24:12 en 
Jakobus 3:2). Ons klere moet voorberei word. Maar om ons klere te was en ons 
klere voor te berei, moet ons presies weet en verstaan watter klere om te was. Ons 
moet presies verstaan wat ons trouklere—ons klere en ons kleed—regtig is. Kom 
ons kyk na hierdie in die Skrif. 

Wat is die bruid se klere?  
Voordat ons kyk na die was van die klere, moet ons eers verstaan wat ons klere is. 
In hierdie afdeling sal ons 'n kort opsomming gee van wat ons duidelik uit die Skrif 
gesien het, in Geregtigheid gesaai, geregtigheid geoes. Ons het gevind dat die 
Skriftuurlike, profetiese betekenis [die 'nou' betekenis vir ons] van ons klere, en ons 
kleed, ons werke is. Klere, klere en bedekkings in die Skrif spreek van baie dinge. 
Oor die algemeen praat hulle van wat ons doen. Hierdie 'werke' bestaan uit twee 
tipes kledingstukke: 

a. Vieslike lappe (Jesaja 64:6)  
b. Fyn linne, skoon en wit (Jesaja 61:10; Openbaring 19:8) Ons het gesien dat 
hierdie kledingstukke óf vuil lappe kan wees - werke wat voortgebring is uit ons eie 
pogings, in ons eie krag, in die poging om JESUS se Woord te hou en te onderhou 
(Jesaja) 64:6). Of hulle kan skoon en wit klere wees, werke van geregtigheid wat 
voortgebring word deur die leiding en krag van Messias-in-jou, soos Hy Genade gee 
vir gehoorsaamheid aan sy hele Woord (Jesaja 61:10; Kolossense 1:27; Openbaring 
19: 8). 

In alle gevalle kom die skoon en wit klere van Geregtigheid slegs van Messias, wat 
die klere gee aan diegene wat dit begeer, en wat dit gewillig ontvang. 

Ons het ook gesien dat die Skrif 'n parallelle voorbeeld toon, deurdat die vrug wat 
ons voortbring ook ons werke is, beide goed en sleg. Die vrug en die klere is een en 
dieselfde gelykenis – om ons te leer dat beide klere en vrugte óf goeie vrugte óf 
slegte vrugte kan wees [slegte vrugte is bose of 'slegte' vrugte]. Hulle is goed as 
hulle werke van Messias-in-jou is, in gehoorsaamheid aan die Skrif. Hulle is sleg as 
dit werke is wat gedoen word in die verbeelding van ons eie hart, of deur ons eie 
inisiatief of ambisie [Sien 1 Korintiërs 3:9-15, wat die kontras van goeie en slegte 
werke toon]. 

Ons het ook tot die gevolgtrekking gekom dat ons skoon klere NIE die werke van 
Titus 3:5 is nie:  
“...nie deur werke van Geregtigheid wat ONS gedoen het nie...” (Titus 3:5) Ons het 
duidelik gesien dat dit 'nie deur werke van Geregtigheid was nie, wat ONS gedoen 
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het' dat ons gered is. Nee, hierdie werke is bloot vuil lappe en onvrugbare takke in 
die oë van JESUS, maak nie saak hoe goed, hoe Regverdig, edel of opreg hulle 
mag wees nie. 

Ons het gesien dat die klere wat ons moet voorberei, egter die werke van 
Geregtigheid is soos gesien in Jes 61:10:  
“Ek sal baie bly wees in die HERE, my siel sal juig in my God; want Hy het my 
beklee met die klere van verlossing, Hy het my bedek met die kleed van 
geregtigheid...” (Jesaja 61:10) Ons moet dit absoluut duidelik maak dat dit wat tel vir 
ons klere, of werke van Geregtigheid – SLEGS is wat JESUS het self gedoen, deur 
sy genade, en nie ons self nie. 

Ons het gevind dat die skoon en wit klere van ons 'werke' uit twee dele bestaan :  
a. Die aanvanklike werk van die Heilige Gees, "deur die bad van die wedergeboorte 
en die vernuwing van die Heilige Gees" (Titus 3:5).b. Die voortdurende lewe van 
'Messias-in-jou' om die Vrug van Geregtigheid in ons voort te bring, deur Sy Lewe in 
ons, en deur Sy Genade om te bereik. Dit gebeur slegs wanneer ons Hom toelaat 
om in ons te wandel, in gehoorsaamheid – gehoorsaamheid aan die Vader, 
gehoorsaamheid aan Sy Woord, aan Sy Heilige Gees, en gehoorsaamheid aan Sy 
eie Gebooie. Ons het gevind dat om te identifiseer na watter Gebooie Hy verwys, 
ons net Messias hoef na te volg, en doen wat Hy gedoen het toe Hy 2 000 jaar 
gelede op aarde was. Ons het toe gesien dat wat Hy gedoen het, was om bloot die 
Torah te gehoorsaam wat Messias [as die Woord van die Vader] aan Moses gegee 
het - wat Hy 'My Gebooie' noem (Romeine 5:9-10; Kolossense 1:27; 1Joh. 2: 7; 1 
Johannes 5:2-3). 

Die netto resultaat is dat beide die aanvanklike werk, sowel as die voortdurende, 
daaglikse lewe van Messias-in-jou, alles deur Sy Genade is - Sy krag in ons om die 
werk te bereik en te voltooi. Ons het gesien dat dit Messias JESUS Self is – as beide 
die Saad en die Boom – wat ons Geregtigheid is. 

Net so het ons gesien dat wat Hy in ons voortbring, beide die vrug van werke word, 
en die kleed, of kleed van werke - van sy geregtigheid - van sy gehoorsaamheid in 
ons, soos Hy in ons liggame leef, en soos wat Hy die genade voorsien. om die werke 
uit te voer.  
Met hierdie begrip sal ons voortgaan om die volgende stap te bespreek: die was van 
ons klere, ons klere. 

3. Die bruid was haar klere  
Ons het gesien dat ons werke - wat ons doen - ons klere is, ons bedekking. So, hoe 
was ons ons klere - ons werke? Ons het die antwoord hierbo gesien, in Efesiërs 
5:25-27. Dit is deur die 'was van water deur die Woord.'  
Hierdie was van water deur die Woord is nie bloot die 'lees' van die Bybel nie. Dit is 
in lees, hoor, en in die besonder, die doen van die Woord, wat die reiniging van ons 
klere bring - ons werke. Ons moet egter weereens gewaarsku word dat selfs die 
reiniging van ons klere NIE deur ons eie pogings kan plaasvind nie: nie deur werke 
van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons 
gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing. van die Heilige Gees; 
(Titus 3:5) 
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Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan 
God vlekkeloos geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God 
te dien? (Hebreërs 9:14)  
Let op dat enige 'werke van Geregtigheid wat ONS gedoen het...' niks kan en sal 
baat nie - want dit is 'dooie werke'. Dit is net wat 'Messias-in-jou' doen, wat 'die 
lewende JESUS dien'. Dit is net die Heilige Gees in jou, wat jou klere skoon kan 
maak. Ons word in die volgende gedeelte vertel hoekom dit waar is: 

Maar ons is almal soos 'n onrein ding, en al ons geregtigheid is soos vuil lappe; en 
ons almal vervaag soos 'n blaar; en ons ongeregtighede het ons weggeneem soos 
die wind. (Jesaja 64:6)  
Maar ons word vertel watter geregtigheid wel baie voortbring :  
om vervul te word met die vrugte van geregtigheid wat deur Jesus Christus is, tot eer 
en lof van God. (Filippense 1:11)Onthou, vrugte van Geregtigheid is werke; Klere en 
klere van Geregtigheid is werke. Vuil klere [werke van ongeregtigheid] sal verwyder 
word, wat lei tot naaktheid (Jesaja 59:6; Openb 16:15). Vrugte en klere is een en 
dieselfde gelykenis. 

Ons moet ten volle verstaan dat dit NET 'deur werke van geregtigheid wat HY 
gedoen het' is wat vir ons skoon klere sal word. Jy vra: "Hoe gebeur dit?" Dit is slegs 
wanneer ons 'Messias-in-jou' toelaat om werke van gehoorsaamheid in ons te doen.  
Die enigste skoon klere wat ons kan hê, is die werke van Geregtigheid wat 'Messias-
in-jou' gedoen het, wanneer ons Hom-in-ons toelaat om in gehoorsaamheid aan die 
Skrif te wandel, soos Hy in ONS liggaam woon. Dit is die maak van die skoon 
kledingstuk. Dit is die was van water deur die Woord—deur Messias-in-jou. Om vir 
julle ons klere te was — om 'goeie' werke voort te bring — moet ons 'Messias-in-jou' 
toelaat om vandag sy eie gebooie te onderhou, terwyl hy in ons liggaam rondgeloop 
het, op dieselfde manier wat hy gedoen het toe hy 2 000 jaar gelede in sy eie 
liggaam rondgeloop het (Luk. 4:16). 

As ons dus ons klere wil was, moet ons 'Messias-in-jou' toelaat om ons 'klere' te was 
- om die 'doen' van Sy Woord in ons lewe en daaglikse praktyk te bring. En dit sluit in 
om 'Messias-in-jou' toe te laat om Sy weeklikse en jaarlikse Sabbatte te onderhou, 
terwyl ons in ons liggaam lewe.  
Soos voorheen gesê, toe ons die eerste keer losgekoop is, het ons elkeen 'n kleed 
gegee wat wit was. Gedurende die lang wagtydperk het ons egter almal ons klere 
bevuil, en dit moet weer wit gemaak word. Net Messias-in-ons kan die kleed 
skoonmaak. 

Maar Messias-in-ons sal net doen wat ons Hom toelaat om te doen. Hy sal ons nie 
dwing om wel Sy Woord te gehoorsaam nie. As ons 'doktrines' Hom-in-ons verhoed 
om in volle gehoorsaamheid aan sy hele Woord te wandel, sal Hy ons nie dwing om 
te gehoorsaam nie. Dit is op hierdie manier dat Hy weet wie kies om Hom lief te hê, 
en wie nie (Joh. 14:15, 15:10; 1Joh. 5:3). 

Op hierdie punt sal dit goed wees om die wasgoed op te som wat die Bruid-
Kandidaat moet kies om te doen, as sy gereed sou wees.  
Was die klere – 'n OpsommingIn die lys hieronder word elke item in spesifieke 
artikels gedek, tesame met die Skrifgedeeltes wat vir ons die besonderhede gee. My 
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klerewaslys: Draai van werke van duisternis na werke van geregtigheidLeer en 
verstaan wie Messias werklik is - en demonstreer my liefde vir Hom, deur Sy 
gebooie te onderhou [wat bestaan uit die hele Skrif, beide 'Ou' en 'Nuwe' 
Testamentiese geskrifte], soos volg: 

Verwyder alle Graven Images en Idols uit my huis en kantoor — van my versierings, 
versamelstukke en uit die kinders se speelgoedboks;  
Verwyder die gruwels van my godsdienstige gebruike en gebruike — hou op om 
mensgemaakte en heidense heilige dae te vier; Begin om die Bybelse heilige dae te 
onderhou — JESUS se weeklikse Sabbatte, en Sy jaarlikse Sabbatte — byvoorbeeld 
Pasga, Shavuot en Sukkot; Soek ander wat dit op 'n Bybelse manier waarneem, en 
leer daaruit;  
Hou op om dinge te eet wat aan afgode geoffer is, die mensgemaakte 
'plaasvervanger Pasga' wat deur Rome geïnisieer is, ook nagmaal genoem; 

Begin om rein van onrein te onderskei — wat 'afgesonder' is deur die Woord van 
JESUS, van wat algemeen is (2Ko 6:17-18);  
Verwyder my van, en het geen gemeenskap met, diegene wat aanhou om in 
duisternis te wandel nie; Messias spoor Sy Bruid aan om uit Babilon te kom, en om 
van die 'vreemde vrou' gemeentes te vlug. Die lys hierbo is nie volledig nie, maar is 
die meeste van die hoofvakke, vir diegene wat JESUS wil volg en saam met Hom 
wandel in Ewige [ Nuwe] Verbondswaarheid. Vir besonderhede oor hierdie en ander, 
sien Verwante artikels hieronder gelys. 

Wat NIE by hierdie wasinstruksie ingesluit is nie, is die spesiale mantelwas wat sal 
plaasvind, vir daardie Maagde wat later sal kom - wat nie lewendig as die Geselskap 
van die Bruid opstyg nie. Gevolglik moet hierdie Maagde deur die oond van toetsing, 
en miskien fisiese dood, gaan. Hierdie wasgoed kan gesien word in (Openb 7:14). 

Na die was is die kledingstukke gereed om gestryk te word.  
4. Die Bruid stryk haar klere. Nadat die klere deeglik gewas is, om die kolle te 
verwyder, moet dit dan gestryk word, om die plooie te verwyder: ... sonder vlek, of 
rimpel, of so iets; maar dat dit heilig en sonder gebrek moet wees (Efesiërs 5:27b)  
Want ons ligte verdrukking, wat maar vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n veel meer 
oortreffende en ewige gewig van heerlikheid; Terwyl ons nie let op die sigbare dinge 
nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik; maar die dinge wat 
onsigbaar is, is ewig. (2 Korinthiërs 4:17-18) 

Die hitte en druk van die dag is ons 'ligte beproewing, wat maar vir 'n oomblik is' - en 
dit werk inderdaad vir ons 'n veel meer uitnemende en ewige gewig van heerlikheid. 
Hierdie beproewings doen ons egter net goed op een voorwaarde. En dit is NET 
'Terwyl ons nie kyk na die dinge wat gesien word nie, maar na die dinge wat nie 
gesien word ...'  
Hierdie beproewings is ons voorbereiding en toetsing van JESUS, wat onsigbaar is. 
As ons, in ons beproewings, die beproewing aanval, of op diegene rondom ons wat 
die beproewings veroorsaak — is ons dan geneig om te vergeet dat die beproewing 
van JESUS is, tot ons beswil. Die finale resultaat van daardie beproewing is dat die 
beproewing ons glad nie baat nie! 
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In hierdie voorbeeld is die kledingstuk nie 'verander' nie. Dit is steeds 'gerimpeld', 
want dit het nie gereageer op JESUS se hitte-en-druk stryk van ons kledingstuk nie. 
Hoe ons reageer op die ellende maak die verskil. Let op die resultaat van geduld 
[geduldige volharding] in die volgende gedeeltes :  
Omdat jy dit weet, dat die beproewing van julle geloof geduld bewerk. Maar laat die 
geduld sy volmaakte werk hê, sodat julle volmaak en volkome kan wees en niks 
kortkom nie. (Jakobus 1:3-4) 

Ons sien hierbo dat die resultaat van geduld 'volmaaktheid' is. Een van die 
kenmerkende doelwitte van die Bruid se voorbereiding is die woord volmaak. Die 
Bruid se hoofdoel van voorbereiding word gesien as die vervolmaking van Liefde 
(1Joh. 2:5, 4:12, 4:17-18), en hoe sy hierdie vervolmaking van Liefde bewerkstellig, 
word in haar Klere geopenbaar.  
Met geduldige uithouvermoë kom volmaaktheid [van liefde], en ons sien dus dat die 
plooie weg is, as gevolg van hoe sy op beproewings en beproewings gereageer het 
(Sien Openbaring 3:10; Openbaring 14:12). Die Bruid kan nou verder as die 
strykwerk voortgaan. Sy kan dalk nou haar Kleretjies begin aantrek. 

Die bruid trek haar klere aan  
. Die Skrif is volop in die beskrywing van die aantrek van die klere wat vir die bruid 
voorberei is. In die eerste afdeling hierbo het ons een oorheersende Waarheid 
gesien. Dit is die Waarheid dat al ons Geregtigheid - beide die was van die Liggaam 
in Wedergeboorte, en die Was van die Klere van Werke - gedoen moet word deur 
'Messias-in-jou' om enigiets te baat. Met dit gesê, ons sal nou kyk na die 'aantrek' 
van hierdie kledingstukke. Laat ons eers daaraan herinner word dat dit nie bloot 
'Kledings' is wat aangetrek moet word nie, maar behoorlike 'Troukleding' soos ons in 
hierdie gedeelte sien: 

En Jesus antwoord en spreek weer met hulle deur gelykenisse en sê: Die koninkryk 
van die hemele is soos 'n sekere koning wat vir sy seun 'n huwelik gesluit het... En 
toe die koning inkom om die gaste te sien, sien hy daar 'n man wat nie 'n 
bruilofskleed aan gehad het nie. En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom 
sonder 'n bruilofskleed? En hy was sprakeloos. Toe sê die koning vir die dienaars: 
Bind hom hande en voete en neem hom weg en werp hom in die buitenste 
duisternis; daar sal geween wees en gekners van die tande. Want baie is geroep, 
maar min uitverkies. (Matteus 22:1-2; 22:11-14) 

In hierdie gelykenis vir die Bruid sien ons die belangrikheid van die 'Troue' Klere. Dit 
is nie sommer enige Kleredrag nie; hierdie kledingstukke is nie net 'Goeie Werke' 
wat 'n mens mag verrig nie. Ons sal na die Skrif kyk, om te bevestig wat die Bruid 
gekies het, en om ons 'n verdere leidraad te gee van wat sy nog moet aantrek. Ons 
sal eers die Skrifte lys, en dan let op wat ons in die Skrifte sien: 

Ek het die geregtigheid aangetrek, en dit het my beklee; my oordeel was soos 'n 
kleed en 'n tulband. (Job 29:14)  
Ontwaak, ontwaak, beklee met sterkte, arm van die HERE! wakker, soos in die ou 
dae, in die geslagte van ouds. Is dit nie jy wat Ragab afgekap en die draak geslaan 
het nie? (Jesaja 51:9)Word wakker, ontwaak; beklee u met u sterkte, o Sion! Trek 
jou pragtige klere aan, o Jerusalem, heilige stad, want van nou af sal onbesnedenes 
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en onreines nie meer in jou kom nie. (Jesaja 52:1) Die nag is verby, die dag is naby; 
laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapenrusting van die lig 
aantrek. 

(Romeine 13:12)  
Kyk, Ek deel julle 'n verborgenheid mee; Ons sal nie almal ontslaap nie, maar ons 
sal almal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin; want die 
basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal 
verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en 
hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. As hierdie verganklike dus met 
onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal 
die woord vervul word wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning. (1 
Korinthiërs 15:51-54) 

Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. (Galasiërs 
3:27)  
En dat julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in geregtigheid 
en ware heiligheid. (Efesiërs 4:24) Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat 
julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. (Efesiërs 6:11)  
en julle met die nuwe mens beklee wat vernuwe word tot kennis na die beeld van 
Hom wat Hom geskep het; (Kolossense 3:10 )  
Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met die ingewande 
van barmhartigheid, vriendelikheid, nederigheid van verstand, sagmoedigheid, 
lankmoedigheid; Verdra mekaar en vergewe mekaar as iemand teen iemand twis 
het; soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. (Kolossense 3:12-13) 
Maar laat ons, wat van die dag is, nugter wees en die borswapen van geloof en 
liefde aantrek; en vir 'n helm, die hoop op verlossing.  
(1Thessalonicense 5:8) Net so moet julle, jongeres, aan die oudste onderdanig 
wees. Ja, wees almal aan mekaar onderdanig en bekleed met nederigheid, want 
God weerstaan die hoogmoediges en gee genade aan die nederiges. (1 Petrus 5:5) 

In die bogenoemde gedeeltes sien ons baie dinge wat ons moet aantrek. As Bruid-
kandidate moet ons elke aspek van die bogenoemde gedeeltes noukeurig 
ondersoek. Die een sentrale idee is dat ons Messias self moet beklee. Wanneer dit 
gebeur, begin Sy eienskappe na vore te kom, deur ons eie individuele 
persoonlikheid, soos gesien in die bogenoemde gedeeltes.  
Eerstens sien ons 'geregtigheid', as die manlike selfstandige naamwoord, in die 
gedeelte in Job 29:14. Soos ons gesien het in Geregtigheid gesaai, geregtigheid 
geoes, is die Hebreeuse woord vir Geregtigheid, Strongs nommer <06664>, die 
selfstandige naamwoord van die manlike geslag, wat vir ons sê dat dit die Saad van 
Geregtigheid is, die lewende Woord van JESUS Self. Ons word dan in die 
bogenoemde gedeelte in Job vertel, "Dit [geregtigheid] het my gekleed." 

Inderdaad, dit is net soos ons gesien het, dat die manlike Saad van Geregtigheid 
[JESUS] spruit en die vroulike boom voortbring, wat die vroulike vrugte van 
Geregtigheid voortbring, wat ons werke en ons klere is – met die gevolg dat 'Hy ' het 
my geklee. Weereens, dit is 'ons' Geregtigheid, en 'ons' klere - SLEGS in die mate 
dat 'Messias-in-ons' die produksie gedoen het!!  
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Maar laat ons op hierdie punt gewaarsku word. Dit is die baie 'Goeie' werke wat deur 
die self vervaardig word wat ons in vuil lappe geklee kan vind. 

Met hierdie begrip kan ons die baie eienskappe sien wat in die oorblywende verse 
uitgedruk word — die 'een nuwe mens' wat Messias-in-ons is; die eienskappe van 
geregtigheid, heiligheid, barmhartigheid, vergifnis en liefde - is alles eienskappe wat 
Messias-in-ons begeer om uit te druk, soos om Sy lewe in ons liggame uit te leef. Dit 
is hierdie eienskappe wat deur Messias-in-ons geproduseer word, wat die 
Bruilofsklere word wat ons beklee.  
Kom ons gaan nou voort na die Gordel, of Gordel. 

6. Die bruid trek die gordel aan  
Die volgende item wat die bruid moet aantrek, is die gordel, of gordel. Die gordel is 'n 
buitenste gordel, of band, wat gebruik word om die klere vas te maak, en om dit in 
plek te hou tydens verskeie aktiwiteite. Soos die klere, het die Gordel baie profetiese 
eienskappe wat baie soortgelyk is aan dié van die Klere. Die een spesiale eienskap 
wat ons met die Gordel kan sien, is dié van 'volmaaktheid' - volmaaktheid wat 
heelheid, volledigheid, rypheid of finaliteit van voorbereiding aandui.  
Weereens sal ons 'n paar van die Skrifgedeeltes wys, met uitlig, en dan 'n paar 
opmerkings maak. Kom ons kyk na die volgende gedeeltes :  
En toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die HERE aan Abram verskyn en 
vir hom gesê: Ek is die Almagtige God; wandel voor my aangesig en wees volmaak. 
(Genesis 17:1) 

En die gordel van die skouerkleed wat daarop is, moet daarvan wees, volgens die 
werk daarvan; ook van goud, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn 
dubbeldraad-linne. (Exodus 28:8)  
En jy moet die bokleed van fyn linne borduur, en jy moet die tulband van fyn linne 
maak, en jy moet die gordel van naaldwerk maak. (Exodus 28:39) Hy moet die 
heilige linnemantel aantrek, en hy moet die linnebroeke oor sy vlees hê; daarom 
moet hy sy vlees in water was en dit so aantrek. (Levitikus 16:4) Jy moet volkome 
wees met die HERE jou God. (Deuteronomium 18:13)  
Laat julle hart dan volkome wees met die HERE onse God, om in sy insettinge te 
wandel en sy gebooie te onderhou, soos dit vandag is. (1Kon 8:61)  
Dit is God wat my met krag omgord en my weg volmaak maak. (Psalm 18:32) En 
geregtigheid sal die gordel van sy lendene wees, en getrouheid die gordel van sy 
niere. (Jesaja 11:5) Wees julle dan volmaak, soos julle Vader wat in die hemele is, 
volmaak is. (Matteus 5:48)  
Jesus sê vir hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop wat jy het en gee dit aan 
die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê; en kom volg My. (Mattheus 19:21)  
En wat in die dorings geval het, is hulle wat, as hulle dit gehoor het, uitgaan en 
verstik word van die sorge en rykdom en genietinge van hierdie lewe en geen vrug 
tot volmaaktheid bring nie. (Lukas 8:14)  
Ten slotte, broeders, totsiens. Wees volmaak, wees van goeie vertroosting, wees 
eensgesind, leef in vrede; en die God van liefde en vrede sal met julle wees.  
(2Kor 13:11) Staan dan op, julle lendene met waarheid omgord en met die 
borswapen van geregtigheid aan; (Efesiërs 6:14 )  
Laat ons dan, almal wat volmaak is, so gesind wees; en as julle in iets anders gesind 
is, sal God dit ook aan julle openbaar. (Filippense 3:15) En beklee julle bo al hierdie 
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dinge met die liefde, wat die band van volmaaktheid is. (Kolossense 3:14) sodat die 
man van God volmaak kan wees, volkome toegerus vir alle goeie werke. (2Timoteus 
3:17)Maak jou volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, deur in jou te werk wat 
welbehaaglik is voor sy oë, deur Jesus Christus; aan wie die eer kom tot in alle 
ewigheid. Amen. (Hebreërs 13:21)  
Sien jy hoe geloof saamgewerk het met sy werke en deur werke die geloof volmaak 
geword het? (Jakobus 2:22)  
Daarom, omgord die lendene van julle gemoed, wees nugter en hoop tot die einde 
toe op die genade wat julle gebring sal word by die openbaring van Jesus Christus; 
(1Pet 1:13) Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde tot God 
voorwaar volmaak geword; hieraan weet ons dat ons in hom is. (1Joh 2:5) Niemand 
het God ooit gesien nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons, en het sy liefde in 
ons volmaak geword. (1Joh 4:12) Hierin het ons liefde volmaak geword, dat ons 
vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag , want soos Hy is, so is ons in hierdie 
wêreld. Daar is geen vrees in liefde nie; maar volmaakte liefde verdryf vrees, want 
vrees het pyniging. Hy wat vrees, word nie in liefde volmaak nie. (1Joh 4:17-18)  
En tussen die sewe kandelaars een soos die Seun van die mens, bekleed met 'n 
kleed tot op die voete, en omgord om die pappe met 'n goue gordel. (Openbaring 
1:13)Wees waaksaam en versterk die wat oorbly, wat gereed is om te sterwe, want 
ek het jou werke nie volmaak voor God gevind nie.(Openbaring 3:2). 

Soos ons na die gedeeltes hierbo kyk, kan ons verskeie dinge begin raaksien. 
Eerstens, die profetiese items waaruit die Gordel bestaan blyk soortgelyk te wees 
aan die items wat ons as Kleredrag in die vorige afdeling gesien het. Soos die Klere, 
verskyn hierdie eienskappe as beide vrugte en werke, en sluit eienskappe soos 
Geregtigheid, Geloof, Liefde en Volmaaktheid [volwassenheid en voltooiing] in.  
Een groot illustrasie van die Goddelike Kommentaar-aspek van die Nuwe Testament 
kan in twee metgeselverse hierbo gesien word. Let op dat een van die items van 
priesterlike klere die 'Nuuskierige gordel' van Eksodus 28:8 was. Die naam vir 
hierdie kledingstuk in Hebreeus is chesheb, Strongs-nommer <02805>, van 
<02803> wat beteken "bedink, dink, stel voor, oorweeg, doel." Hierdie definisie 
openbaar die belangrikheid van ons gedagtes, en ons motiewe - hoe ons dink, en 
doel in ons gedagtes. Die apostel Petrus sê vir ons dat ons “die lendene van julle 
verstand moet omgord …” (1 Petrus 1:13a). 

Ons sien dan in Eksodus 28:8 dat die 'nuuskierige gordel' dieselfde werk daarvan sal 
wees - van goud, van blou en pers en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad-linne. 
Hierdie items word deur almal as baie duur of waardevol beskou, en is items wat 
bewaar en gekoester moet word. Die betekenis wat so uitgebeeld word, is dat vir 'n 
priester ['Gelowige'], sy gedagtes en werke dieselfde moet wees. Hulle moet van 
'goud, van blou en pers, en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad-linne' wees - wat 
almal profetiese terme is, wat elkeen spreek van een besondere, kosbare aspek van 
die werking van 'Messias-in-jou ' binne ons hart en verstand [ons gedagtes], en ons 
dade.  
Die een bykomende eienskap wat ons oor en oor in die bogenoemde gedeeltes sien, 
is dié van volmaaktheid. Dit impliseer vir ons dat die aantrek van die 'gordel' die tot 
volmaaktheid bring - tot voltooiing bring - van die Bruid-Kandidaat se Klere. Sy is nou 
gereed om haar sluier aan te trek. 
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7. Die bruid trek haar sluier aan.  
Die bruid is die heerlikheid van die man (1Kor 11:7). As sodanig het sy 'n bedekking, 
en selfs 'n verborge eienskap met betrekking tot die res van die maagde. Daar is 
verskeie dinge wat ons moet weet oor die Bruid se sluier. Eerstens sal ons die 
volgende oor die Bruid opmerk :  
Sy maak vir haarself bedekkings van tapisserie; haar klere is sy en pers. (Spreuke 
31:22) Hierdie bedekking is eerstens van haar eie maak. Maar in ander gedeeltes 
het ons gesien dat die Bruid se bedekking aan haar gegee word (Hosea 2:9; 1Kor 
11:15). So weereens moet ons tot die gevolgtrekking kom dat die Bruid se 
bedekkende sluier die resultaat is van 'n samewerkingspoging tussen die Bruid-
Kandidaat en die Heilige Gees.  
Die Bruid se bedekkende sluier is 'n teken, of aanduiding, van iemand wat 'n Bruid-
Kandidaat is. In hierdie verband moet ons gewaarsku word: die Bruid se bedekkende 
sluier, die teken van haar Bruid-Kandidasie, kan soms in gevaar wees. Let op die 
volgende gedeelte: 

Die wagte wat in die stad rondgegaan het, het my gekry, hulle het my geslaan en my 
gewond; die wagters van die mure het my sluier van my weggeneem. (Hooglied 5:7)  
Soos ons gesien het in The Bride-as Seen In Chavah [Eva], is dit die 'Wagters' – die 
Kerkleiers – diegene wat belas is om die 'Mure van Redding' in die lewens te 
bewaar. van die mense – wat die Bruid tref. Hierdie 'Wagters' wat in die Stad 
rondgaan, is slegs 'Herders' in naam, en hulle waak nie regtig oor die welsyn van die 
skape nie (Sien Eseg 34:1-10). Die doel van satan is om hierdie welmenende Leiers 
te gebruik om die Bruid eienskappe van die Bruid te verwyder, deur die Leiers se 
onkunde van die Skrif.  
Die Bruid word hiermee gewaarsku dat dit slegs is deur die Skrif vir jouself te 
bestudeer, wat 'n mens sal toelaat om vry te breek van die 'paradigmas' wat die 
Leerstellings van Mense geskep het. Ons moet vertrou dat ons van die Heilige Gees 
kan hoor, wat belowe om ons in die hele Waarheid te lei (Psa 25:5; Psa 
119:104,128; Joh 16:13; 1Joh 2:27). 

Bykomende insigte oor die Bruid se bedekking kan gesien word in 
Dekkingsbeginsels vir die Bruid. As 'n afronding van die voorbereiding van die Bruid 
se klere, sal ons die laaste verse van Spreuke 31 lys, sonder kommentaar. Let op 
die groot aantal 'Bruid-kenmerke' wat gesien kan word :  
17 Sy omgord haar lendene met krag en versterk haar arms.18 Sy merk dat haar 
koopware goed is: haar kers doof nie in die nag nie.19 Sy lê haar hande op die spil, 
en haar hande hou die stok vas.20 Sy steek haar hand uit na die armes; ja, sy steek 
haar hande uit na die behoeftiges.21 Sy is nie bang vir die sneeu vir haar huisgesin 
nie, want haar hele huisgesin is met skarlaken bekleed.22 Sy maak vir haar 
bedekkings van tapisserieë; haar klere is sy en purper.23 Haar man is bekend in die 
poorte as hy onder die oudstes van die land sit.24 Sy maak fyn linne en verkoop dit; 
en gee gordels aan die koopman oor.25 Krag en eer is haar klere; en in die toekoms 
sal sy jubel.26 Sy maak haar mond oop met wysheid; en op haar tong is die wet van 
goedertierenheid.27 Sy kyk goed na die weë van haar huisgesin en eet nie die brood 
van ledigheid nie.28 Haar kinders staan op en noem haar salig; ook haar man, en hy 
loof haar.29 Baie dogters het deugsaam gehandel, maar U oortref hulle almal.30 
Guns is bedrog, en skoonheid is nietig; maar 'n vrou wat die HERE vrees, sy moet 
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geprys word.31 Gee haar van die vrugte van haar hande; en laat haar eie werke 
haar in die poorte loof.(Spreuke 31:17-31) 

8. Nou Gereed – Kyk en Wag  
Nadat die Bruid deur die lang proses van voorbereiding gegaan het, is die Bruid 
uiteindelik voorbereid. Sy hoop sy is Gereed vir die Bruidegom se klop, maar sy kan 
steeds nie seker wees nie. Die apostel Paulus was nie seker dat hy die Eerste 
Opstandingsmaatskappy sou maak nie, so hoeveel minder kan ons seker wees? Die 
enigste ding wat oorbly om te doen, is om te kyk en ons klere te bewaar (Openb 
16:15). Ons moet die kledingstukke hou om te verhoed dat dit gevlek of vuil word. 
Dan moet ons 'Kyk.'  
Hoe kyk die bruid? Kom ons kyk na 'n paar gedeeltes, en lewer dan kommentaar op 
wat ons sien.  
Bind die getuienis vas; verseël die wet [Torah] onder my dissipels. En ek sal wag op 
die HERE wat sy aangesig verberg vir die huis van Jakob, en Hom soek. (Jesaja 
8:16-17)  
Daarom moet julle ook gereed wees, want op 'n uur as julle dit nie dink nie, kom die 
Seun van die mens. (Matteus 24:44)  
Want die Seun van die mens is soos 'n man wat ver reis, wat sy huis verlaat het en 
aan sy diensknegte mag gegee het en aan elkeen sy werk, en die poortwagter 
beveel het om te waak. Waak dan , want julle weet nie wanneer die eienaar van die 
huis kom nie, in die aand of middernag, of met die hanekraai of in die môre; dat hy 
nie skielik aan die slaap kom nie. En wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal: 'Waak'. 
(Mark 13:34-37)  
En hy sal voor hom uit gaan in die gees en krag van Elía, om die harte van die 
vaders terug te keer tot die kinders en die ongehoorsames tot die wysheid van die 
regverdiges; om 'n volk gereed te maak vir die Here. (Luk 1:17)  
En julle hou self van manne wat op hulle heer wag wanneer hy van die bruilof af 
terugkeer; sodat as hy kom en klop, hulle dadelik vir hom kan oopmaak. (Luk 12:36) 
Wees dan ook gereed, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle nie dink 
nie. (Luk 12:40) Die heer van daardie dienskneg sal kom op 'n dag dat hy na hom 
nie kyk nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom uitsny en hom sy deel 
met die ongelowiges bepaal. (Luk 12:46) So is Christus eenmaal geoffer om die 
sondes van baie te dra; en aan die wat Hom verwag, sal Hy vir die tweede keer 
sonder sonde verskyn tot redding. (Hebreërs 9:28) Dit is duidelik uit die bogenoemde 
gedeeltes dat die Bruid moet 'waak'. Dit is 'n proses wat behels soek, wag, gereed 
maak en soek na Sy verskyning. Bowenal sluit dit die opdrag om te kyk in – 'n 
verwysing na verskeie Ou-Testamentiese Hebreeuse woorde. Die woord tsapha, 
Strong se nommer <06822>, wat “wagter, kyk, kyk en kyk” beteken, kom 37 keer 
voor. Uit Profetiese Getalle in die Skrif verstaan ons dat die getal 37 praat van die 
Woord van JESUS. So sien ons die woord tsapha verwys na kyk, aanskou en kyk, 
na die Woord JESUS.  
Nog 'n Hebreeuse woord vir 'waak' is shamar, Strong se nommer <08104>, wat 
beteken "waarneem, kyk, pasop, wagter, let op en hou." Die BDB Hebrew Lexicon 
gee verdere begrip: “om waar te neem; vier; hou Sabbat of verbond of gebooie; ’n 
gelofte doen.” 

Uit hierdie en soortgelyke woorde vir waak, sien ons dat die een wat 'kyk' een is wat 
kies om die Woord van JESUS te onderhou, te onderhou en ag te slaan, en wat 
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waaksaam is om Sy Verbondsgebooie te onderhou!  
Nadat ons onsself gereed gemaak het, word dit nou die primêre werk van die Bruid-
Geselskap - om te kyk, terwyl ons wag, en soek na die Bruidegom. Hoe berei die 
Bruid voor? Sy laat eenvoudig 'Messias-in-jou' toe om die werk te verrig van 
gehoorsaamheid, deur sy genade, soos Hy binne-in leef. Laat ons bly wees en ons 
verheug en aan Hom eer gee ,  
want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak 
(Openbaring 19:7). 

Die Bruid van Christus sal 'n stralende, heilige kerk wees  
I. verskeie Bybelse simbole verteenwoordig die Kerk. Onder hulle is die Kerk se 
roeping as die heilige, stralende, vlekkelose bruid van Christus.  
A. In die Bybel het God die kerk met baie dinge vergelyk—onder hulle 'n liggaam, 'n 
kudde, 'n familie, 'n leër, 'n gebou en 'n plant. Nou is jy die liggaam van Christus. (1 
Kor. 12:27)Wees herders van God se kudde. (1 Pet. 5:2) Dit is tyd dat oordeel by die 
familie van God begin. (1 Pet. 4:17) Verdra swaarkry saam met ons soos 'n goeie 
soldaat van Christus Jesus. ( 'n leër) (2 Tim. 2:3)  
Jy is... God se gebou. (1 Kor. 3:9) Hulle sal genoem word ... 'n planting van die Here. 
(Jes. 61:3)  
B. Nog 'n wonderlike lig waarin die Bybel die kerk uitbeeld, is as die bruid van 
Christus :  
Laat ons juig en bly wees en Hom heerlikheid gee! Want die bruilof van die Lam het 
gekom, en sy bruid het haar gereed gemaak. (Openb. 19:7)  
1. Groot dele van die Christelike kerk is onbewus van die glorieryke roeping van die 
kerk as die stralende, vlekkelose bruid van Christus. Selfs onder opregte Christene 
wat hierdie waarheid sien en leer, blyk daar baie misverstand te wees.2. My doel in 
die studie wat volg is om duidelike en Bybelse definisie te bring aan die skriftuurlike 
konsep van die bruid van Christus.II. Is daar 'n bruid van Christus?A. Die gedagte 
aan die huwelik tussen God en sy volk is nie 'n unieke Nuwe-Testamentiese idee 
nie. Dit kom ook in die Ou Testament voor. Jou Maker is jou man— die Here die 
Almagtige is sy Naam. (Jes. 54:5) Jy sal 'n heerlike kroon wees in die hand van die 
Here, 'n koninklike kroon in die hand van jou God. Hulle sal jou nie meer Verlate 
noem nie, of jou land Verlate noem nie. Maar jy sal Hefsiba genoem word, en jou 
land Beulah [wat getroud beteken], want die Here sal behae in jou hê, en jou land sal 
getrou word. Soos 'n jongman met 'n meisie trou, so sal jou seuns met jou trou; soos 
'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal jou God oor jou bly wees. (Jes. 62:3-5, 
[hakies] bygevoeg ter verduideliking hier en deurgaans in hierdie hoofstuk)  
Ek sal jou vir altyd aan My verloof; Ek sal jou verloof in geregtigheid en geregtigheid, 
in liefde en medelye. Ek sal jou in trou verloof, en jy sal die Here erken. (Hosea 2:19-
20, God praat met sy volk)B. Jesus praat van homself as die bruidegom. Party 
mense het gekom en vir Jesus gevra: “Hoe is dit dat Johannes se dissipels en die 
dissipels van die Fariseërs vas, maar joune nie?” Jesus het geantwoord: “Hoe kan 
die gaste van die bruidegom vas terwyl hy by hulle is? Hulle kan nie, solank hulle 
hom by hulle het. Maar die tyd sal kom wanneer die bruidegom van hulle 
weggeneem sal word, en op dié dag sal hulle vas.” (Markus 2:18-20)C. Johannes die 
Doper het van Jesus as die bruidegom gepraat .  
“Julle kan self getuig dat ek gesê het: Ek is nie die Christus nie, maar is voor Hom 
uitgestuur. Die bruid behoort aan die bruidegom. Die vriend wat die bruidegom 
bywoon, wag en luister vir hom, en is vol vreugde wanneer hy die bruidegom se 
stem hoor. Daardie vreugde is myne, en is nou volkome. Hy [Jesus] moet groter 
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word; Ek moet minder word.” (Johannes 3:28-30)D. Die kerk is verloof, verloof en 
belowe as die voorgenome bruid van haar man, Jesus Christus. Die huwelik is nie 
voltrek nie. Dit kom nog. Ek is jaloers op jou met 'n goddelike jaloesie. Ek het jou aan 
een man, aan Christus, belowe, sodat ek jou as 'n reine maagd aan hom kan 
voorstel. (2 Kor. 11:2)E. Aan die einde sien ons die bruid wat met Jesus getroud is .  
“Halleluja! Want ons Here God, die Almagtige, heers. Laat ons juig en bly wees en 
Hom eer gee! Want die bruilof van die Lam het gekom, en sy bruid het haar gereed 
gemaak. Fyn linne, helder en skoon, is vir haar gegee om te dra.” (Fyn linne staan 
vir die regverdige dade van die heiliges.) (Op. 19:6-8)  
Ek het die Heilige Stad, die nuwe Jerusalem, uit die hemel sien neerdaal van God, 
voorberei soos 'n bruid wat pragtig aangetrek is vir haar man... . Een van die sewe 
engele het vir my gesê: “Kom, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die Lam.” En hy 
het my in die Gees weggevoer na 'n groot en hoë berg en my die Heilige Stad, 
Jerusalem, gewys wat van God uit die hemel neerdaal. Dit het geskyn met die 
heerlikheid van God. (Openb. 21:2 ,9 -11)  
F. Die gedagte aan beide mans en vroue as 'n bruid hoef jou nie te verwar nie. Want 
hoewel God ons man en vrou gemaak het (Gen. 1:27), is daardie onderskeid slegs 
relevant in ons aardse perspektief. Wat ons verhouding met Christus betref, en ons 
posisie om in Christus te wees, is daar geen relevansie van geslag vir hom nie.  
Julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus, want julle almal wat 
in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie Jood of Griek, slaaf 
of vryman, man of vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. (Gal. 3:26-
28)Let wel: In Vers 26 word beide mans en vroue 'seuns' van God genoem. In ons 
verhouding tot God is geslagsonderskeidinge nie betekenisvol nie.G. Daar sal 'n 
bruid wees wat volmaak aan Jesus Christus voorgestel sal word. om haar aan 
homself voor te stel as 'n stralende kerk, sonder vlek of rimpel of enige ander 
gebrek, maar heilig en onberispelik. (Ef. 5:25-27) Dit is 'n diepgaande verborgenheid 
- maar ek praat van Christus en die kerk. (Ef. 5:32)H. Die bruidskerk - 'n heilige kerk, 
'n onberispelike en stralende kerk - is geroep om te meet met die gestalte van Jesus 
Christus! Dié wat God vooraf geweet het, het Hy ook vantevore bestem om 
gelykvormig te word aan die gelykenis van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan 
wees onder baie broers. (Rom. 8:29) Dit was Hy wat gegee het om sommige as 
apostels te wees, sommige om profete te wees, sommige om evangeliste te wees en 
sommige om herders en leraars te wees, om God se volk voor te berei vir werke van 
diens, sodat die liggaam van Christus kan opgebou word totdat ons almal eenheid 
bereik in die geloof en in die kennis van die Seun van God en volwasse word, om tot 
die volle mate van die volheid van Christus te kom. (Ef. 4:11-13)  
Tot die maat van die grootte van die volheid van Christus. (Ef. 4:13 KJV)  
I. In Eden het God 'n bruid vir Adam geskep, 'n hulp wat vir hom voldoen het (Gen. 
2:18 KJV). Die bruid was geskik vir hom - dit wil sê, geskik, paslik, aangepas by en 
voltooi hom; soos Lamsa se vertaling sê, "'n helper wat soos hy is."  
Die Here God het gesê: “Dit is nie goed vir die man om alleen te wees nie. Ek sal vir 
hom 'n helper maak wat by hom pas.”... Toe het die Here God 'n vrou gemaak van 
die ribbebeen wat Hy uit die man gehaal het, en Hy het haar na die man gebring. 
(Gen. 2 :18,22 )  
1. Die Bybel (1 Kor. 15:45-49) gee sekere parallelle (en kontraste!) tussen Adam en 
Jesus, en noem eersgenoemde "die eerste mens Adam... die eerste mens," en 
noem Jesus “die laaste Adam … die tweede mens uit die hemel.”2. Ek is oortuig 
daarvan dat net soos God 'n geskikte bruid aan die eerste Adam voorgestel het, so 
sal hy 'n geskikte bruid aan Jesus, die laaste Adam, voorhou.III. Wie is die bruid van 
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Jesus Christus?A. Die kerk in sy geheel is aan Christus verloof. Maar nie almal sal 
by die altaar uitkom nie!Let wel: Ek sê nie dat hulle nie gered sal bly nie. Wanneer 
ons praat van die kerk as die bruid van Christus, praat ons van 'n verhouding met 
Jesus terwyl ons nog hier op aarde is - 'n verhouding wat so naby en geestelik intiem 
is dat die beste beeldspraak om dit vas te vang en uit te beeld, dié van 'n bruid is. en 
bruidegom. En nie almal van die getroudes sal daardie soort wonderlike intimiteit en 
nabyheid aan die hemelse bruidegom beywer nie. Ek het jou aan een man, aan 
Christus, belowe, sodat ek jou as 'n reine maagd aan hom kan voorstel. Maar ek is 
bevrees dat net soos Eva deur die slang se listigheid mislei is, kan julle gedagtes op 
een of ander manier weggevoer word van julle opregte en suiwer toewyding aan 
Christus. (2 Kor. 11:2-3) 

1. Alle Christene is verloof vir die huwelik met Christus. Maar nie almal sal hulle 
“opregte en suiwer toewyding aan Christus” handhaaf nie. Sommige sal hulle 
geneentheid op ander dinge plaas bo en behalwe Christus, en sal daardeur skuldig 
word aan dit waarvan die Bybel praat as, in werklikheid, 'n geestelike owerspel.  
Julle egbrekers en egbrekers weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld 
vyandskap met God is nie? (Jakobus 4:4) 

2. In al vyf hoofstukke van sy brief het Jakobus die hoorders aangespreek as 
“broers” of “my broers” of “my dierbare broers”. Hulle was Christene wat hy (in 'n 
ooglopende nie-letterlike sin) as egbrekers en egbrekers gebrandmerk het. Hierdie 
vers in Jakobus verwys na gelowiges, nie na die hoerkerk van Openbaring 17 nie. 

3. Net die feit om 'n Christen te wees is nie 'n waarborg om al die Here se seëninge 
te ontvang nie. Jesus eis onder andere van sy volk waaksaamheid en 
gebedsgerigtheid.  
Waak dan en bid altyddeur, dat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat 
sal gebeur te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan. (Lukas 21:36 KJV)  
B. Die bruid van Christus sal 'n volmaakte bruid wees, sonder vlek of gebrek. haar 
deur die wassing met water deur die woord, en om haar aan Homself voor te stel as 
'n stralende kerk, sonder vlek of rimpel of enige ander gebrek, maar heilig en 
onberispelik. (Ef. 5:25-27)C. In die laaste dae sal 'n maatstaf op die kerk aangebring 
word. Die maatstaf van meting, van evaluasie, sal "die maat van die grootte van die 
volheid van Christus" wees (Ef. 4:13 KJV). Ek is 'n riet soos 'n maatstaf gegee en is 
gesê, "Gaan meet die tempel van God en die altaar, en tel die aanbidders daar.” 
(Openb. 11:1)D. Die apostel Paulus, wat van die kerk gepraat het as Christus se 
voorgenome bruid, het ook in dieselfde brief daardie kerkbruid na die standaard van 
volmaaktheid gewys. 

Ek het jou aan een man, aan Christus, belowe. (2 Kor. 11:2)  
Ons gebed is vir jou volmaaktheid. (2 Kor. 13:9)  
Ten slotte, broers, totsiens. Streef na perfeksie. (2 Kor. 13:11)  
E. Die gelykenis van die tien maagde is 'n belangrike sleutel om die bruid van 
Christus te verstaan. Dit word hieronder in sy geheel aangehaal. Dit is krities 
belangrik om op te let dat dit spreek van 'n onderskeiding, selfs 'n skeiding, onder die 
Here se volk. In daardie tyd sal die koninkryk van die hemele wees soos tien 
maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. 
Vyf van hulle was dwaas en vyf was wys. Die dwase het hulle lampe geneem, maar 
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geen olie saamgeneem nie. Die wyses het egter olie in kruike saam met hulle lampe 
geneem. Die bruidegom het lankal gekom, en hulle het almal lomerig geword en aan 
die slaap geraak. Om middernag het die kreet opgeklink: 'Hier is die bruidegom! Kom 
uit hom tegemoet!' Toe het al die maagde wakker geword en hulle lampe geknip. Die 
dwase het vir die wyse mense gesê: Gee vir ons van julle olie; ons lampe gaan uit.' 
'Nee,' het hulle geantwoord, 'daar is dalk nie genoeg vir beide ons en jou nie. Gaan 
eerder na dié wat olie verkoop en koop vir julle .' Maar terwyl hulle op pad was om 
die olie te koop, het die bruidegom opgedaag. Die maagde wat gereed was, het 
saam met hom ingegaan na die bruilofsmaal. En die deur was gesluit. Later het die 
ander ook gekom. 'Meneer! Meneer!' hulle het gesê. "Maak die deur vir ons oop!" 
Maar hy het geantwoord: 'Ek sê jou die waarheid, ek ken jou nie.' Hou daarom waak, 
want julle weet nie die dag en die uur nie.' (Matt. 25:1-13) [ vetdruk myne] 

1. “In daardie tyd” (vs. 1) en die voorafgaande konteks dui aan dat dit 'n 
eindtydgebeurtenis is.  
Die koninkryk van die hemele word vergelyk met tien maagde, nie vyf nie. Al tien is 
binne die koninkryk. Dit is nie, soos sommige geleer het, 'n lering oor 'n geredde 
groep en 'n verlore groep nie. Daar was 10 maagde. "Ek het jou belowe ... as 'n rein 
maagd aan hom [Christus]" (2 Kor. 11:2). Hulle het almal lampe gehad. Hulle het 
almal die woord van God gehad. "U woord is 'n lamp vir my voet" (Ps. 119:105). 
Hulle het "uitgegaan om die bruidegom te ontmoet." Almal van hulle het uitgesien na 
die koms van die bruidegom. Dit is beslis nie waar van die ongereddes nie! Die 
bruidegom, natuurlik, uit ons vroeëre studie (Mark. 2:18-20; Joh. 3:28-30; Op. 19:7) 
is die Here Jesus Christus. 

2. Maar “vyf was dwaas en vyf was wys” (vs. 2). Hulle is almal "maagde" genoem. 
Daar is van almal gepraat as deel van die koninkryk van die hemele. Almal het 
lampe gehad (die woord) en almal het uitgesien na die Here se koms . Hulle het 
almal olie gehad. Wat het dan die dwase van die wyse onderskei? Die antwoord 
word gevind in Verse 3-4. 

3. Net die wyses het 'n oorvloedige voorraad olie gehad! ( vs. 3-4)  
a. Die olie simboliseer die salwing van die Heilige Gees. Samuel het toe 'n fles olie 
geneem en dit op Saul se kop gegooi en hom gesoen en gesê: "Het die Here nie jou 
as leier gesalf oor sy erfdeel nie ?... Die Gees van die Here sal oorkom. jy in mag.” 
(1 Sam. 10:1 ,6 )  
Toe sê die Here: Staan op en salf hom; hy is die een.” Samuel het toe die horing met 
olie geneem en hom voor sy broers gesalf, en van daardie dag af het die Gees van 
die Here oor Dawid in krag gekom. (I Sam. 16:12-13) God het Jesus van Nasaret 
gesalf met die Heilige Gees en krag. (Handelinge 10:38) Oor 'n paar dae sal jy met 
die Heilige Gees gedoop word... jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor 
jou kom... Almal van hulle was vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin 
praat soos die Gees hulle in staat gestel het. (Handelinge 1:5 ,8 ; 2:4)  
Jy het 'n salwing van die Heilige. (1 Johannes 2:20 )  
b. Die 'wys'-kategorie het 'n oorvloedige voorraad olie gehad. Wyse Christene sal 'n 
salwing hê - die doop met die Heilige Gees - en sal 'n oorvloedige, voortdurende 
werking van die Heilige Gees in en deur hul lewens hê. Wees gereed geklee vir 
diens en hou jou lampe aan die brand. (Lukas 12:35) 
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4. "Na 'n lang tyd wat kom," sal die bruidegom inderdaad na vore kom om sy bruid te 
ontmoet! ( vs. 5-6) En let op dat dit in 'n middernag-uur tydsraamwerk plaasvind. 
Eers aan die einde van die kerktydperk sal die bruid van Christus voorberei, 
geïdentifiseer en in staat gestel word om daardie heel hegte verhouding met haar 
bruidegom aan te gaan.  
5. Al die maagde het opgestaan en hulle lampe geknip, (vs. 7) Hulle het almal 'n 
mate van olie gehad. Maar (vs. 8) die olie van die dwase het baie min geword, en 
hulle lampe het uitgegaan.  
Alle Christene het die inwonende teenwoordigheid van die Heilige Gees. En 
Geesvervulde Christene het bykomend deelgeneem aan die salwing van die Heilige 
Gees, met krag (Hand 1:8). Maar die enigste 'wyse' Christene, in hierdie konteks, is 
diegene wat 'n oorvloedige mate van die Heilige Gees besit, soos blyk uit hul lampe 
wat helder brand ten tyde van die bruidegom se aankoms. 

6. Wanneer die bruidegom uitgaan vir die huwelik, is dit te laat vir die dwase om 
hierdie oorvloedige voorraad olie te verseker. Terwyl hulle rondgeskarrel het in 'n 
laaste minuut poging om olie te verseker, het die wyse maagde saam met die 
bruidegom die bruilofsfees betree. Die sleutel was gereedheid (vs. 9-10).  
Die maagde wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilofsmaal. (vs. 
10) Die bruilof van die Lam het gekom, en sy bruid het haar gereed gemaak. (Op. 
19:7) 

7. Die gelykenis van die tien maagde is 'n onderwerp vir baie studie. Maar twee 
lewensbelangrike dinge staan uit: (1) die salwing en (2) gereedheid het die verskil 
gemaak! 

8. Nie elke Christen sal kwalifiseer vir die bruid van Christus nie. Sal alle Christene 
wat volhard om God te dien, die ewigheid saam met Hom deurbring? Natuurlik! Maar 
die bruid van Christus kom tot stand uit daardie laaste geslag gelowiges op die 
aarde net voor Christus se wederkoms (Matt. 25:5-6; Openb. 19:7 in die konteks van 
Openbaring hoofstuk 19—die wederkoms). Die vlekkelose bruid van Christus sal na 
vore kom as 'n geselskap van gelowiges in die laaste geslag wat nog lewe en op 
hierdie aarde is. Nie alle gelowiges wat op daardie tydstip lewe sal meet nie!  
F. Volg 'n bietjie verder die vergelyking van Adam en Jesus as onderskeidelik die 
eerste mens Adam en die laaste Adam (I Kor. 15:45-47, hierbo aangehaal). 'n 
Gedeelte van die eerste Adam se liggaam - 'n rib - is deur God gevorm en as 'n bruid 
aan Adam aangebied. Ek glo dat, op dieselfde wyse, 'n deel van die liggaam van 
Christus, wat die kerk is, deur God as 'n bruid aan sy Seun aangebied sal word. Nou 
is jy die liggaam van Christus. (1 Kor. 12:27) Let wel: Maar die hele liggaam sal nie 
kwalifiseer as Christus se bruid nie! Die "eerste Adam" se bruid is uit 'n gedeelte van 
Adam se liggaam geneem. Dit sal dieselfde wees met Christus se bruid.G. Hier is 'n 
opsomming van 'n paar kenmerke van Christus se bruid wat ons bestudeer het :  
1. Die bruid sal as 'n rein maagd aan hom voorgestel word (2 Kor. 11:2).2. Die bruid 
sal bekend wees vir haar regverdige dade (Op. 19:7-8).3. Die bruidskerk sal wees 
(Ef. 5:25-27):a. Holyb. Gereinig en gewas deur die woord van Godc. 'n Stralende 
kerk  
d. Sonder vlek of rimpel  
e. Sonder gebrek  
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f. Onskuldig 4. Die bruid van Christus sal die maat van die grootte van die volheid 
van Christus hê (Ef. 4:13, KJV). 

5. Die bruid sal uit 'n deel van die liggaam van Christus kom, eerder as om die hele 
liggaam te wees (Gen. 2:22 deur toepassing).  
6. Die bruid sal 'n opregte en suiwer toewyding aan Christus hê (2 Kor. 11:3).7. Die 
bruid sal waaksaam en biddend wees (Luk. 21:36).8. Die bruid sal op volmaaktheid 
gedruk het (2 Kor. 13:9 ,11 ).  
9. Die salwing, die doop met die Heilige Gees, sal oorvloedig werksaam wees in die 
lewens van diegene wat kwalifiseer vir die bruid van Christus (Matt. 25:3-4).  
10. Die bruid sal in 'n toestand van gereedheid lewe om die bruidegom te ontmoet 
(Matt. 25:10; Luk. 12:35; Op. 19:7).  
Met die hulp en genade van die Here is dit alles bereikbaar. Maar nie alle Christene 
sal met die Here se genade saamwerk en die moeite doen om op hierdie en enige 
ander noodsaaklike gebiede te meet nie. Onthou: Jesus soek 'n perfekte bruid! 

Hierdie lid van die Bruid wil gereed wees!!!! Maak reg!!! 
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18 Groot Nuus Aankondigings voor die Wederkoms van 
Jesus en die Wegraping. 

Die volgende groot nuusgebeurtenis = 

1. 'n Kernoorlog in die Midde-Ooste – Die Gog en Magog oorlog – Eseg 38 – 39 .  
Eze 39:8-10 Kyk, dit kom en dit het gebeur, spreek die Here HERE; dit is die dag 
waarvan Ek gespreek het. En die wat in die stede van Israel woon, sal uittrek en aan 
die brand steek en die wapens verbrand, sowel die skilde as die skilde, die boë en 
die pyle en die handstokke en die spiese, en hulle sal dit sewe jaar lank met vuur 
verbrand: sodat hulle geen hout uit die veld sal neem en niks uit die bosse sal afkap 
nie; want hulle sal die wapens met vuur verbrand; en hulle sal die wat hulle beroof, 
beroof en die wat hulle beroof het, spreek die Here HERE. 

Na hierdie. 2. Die Joodse Messias kom . Let op dit was en sal nie Jesus wees nie 

Na hierdie. 3. Israel ontvang hulle goedkeuring om die 3de Joodse tempel te bou – 
Openb 11  
Openb 11:1-3 En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en 
gesê: Staan op en meet die tempel van God, en die altaar en die wat daarin aanbid.  
Maar die voorhof wat buite die tempel is, laat weg en meet dit nie; want dit is aan die 
heidene (Moslems) gegee: en die heilige stad sal hulle twee en veertig maande 
vertrap. En Ek sal mag gee aan my twee getuies, en hulle sal duisend twee honderd 
en sestig dae lank profeteer, bekleed met sakke . 

Na hierdie. 4. Die land van Palestina is gebore , Matt 24  
Mat 24:15-16 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek 
is deur die profeet Daniël, in die heiligdom sal sien staan, (wie dit lees, laat hom 
verstaan : )  
laat die wat in Judéa is, die berge in vlug. 

Na hierdie. 5. Die Groot Christelike Herlewing , Handelinge 2 v 17-21  
Handelinge 2:16-21 Maar dit is wat gespreek is deur die profeet Joël; En dit sal 
gebeur in die laaste dae, spreek God, Ek sal uitgiet uit my Gees oor alle vlees; en 
julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongmanne sal gesigte sien, en julle 
ou mense sal drome droom: En op my diensknegte en oor my diensmaagde sal Ek 
in daardie dae van my Gees uitstort; en hulle sal profeteer: En Ek sal wonders doen 
bo in die hemel en tekens onder op die aarde; bloed en vuur en rookdamp: Die son 
sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat daardie groot en 
merkwaardige dag van die Here kom; en elkeen wat die Naam van die Here sal 
gered word. 

Na hierdie. 6. Die Antichris maak aanspraak op die 3de Joodse Tempel . Daniël 
12. Matt 24. 

Hierna, 7. Die Groot Verdrukking begin . Openb 12, Matt 24 
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Na hierdie. 8. Die 666 Merk van die Dier word geïmplementeer . Openb 13 

Na hierdie. 9. Die Seël van God Openb 7 en 9 

Na hierdie. 10. Jode en Christene gaan na Engelbeskerming . Openb 12 en Ps 91 

Na hierdie. 11. Die 5de trompet = Supervulkaan-uitbarstings wat die toorn van God 
aankondig. Ds 9 

Na hierdie. 12. Alle Draers van die 666 ontvang pynlike en ongeneeslike sure op 
hul lywe. Openb 16 

Na hierdie. 13. Die seewater verander na ou dooie bloed , alle seekos sterf. 
Openb 16 

Hierna word 14. Alle vars water in ou bloed . Alle diere en plante sterf, Openb 16 

Na hierdie. 15, 6de Trompetoorlog oor oorblywende blikkieskos en 
bottelwaterprodukte en Olie. Ds 9 

Hierna . 16 . Die son ontplof , verbrand mense en vure op aarde, hoë hitte. Openb 
16 

Hierna . 17 . Son brand uit , totale duisternis op aarde. Maan geen lig, sterre lyk of 
hulle uit die lug geval het. Openb 16 

Hierna . 18. Bloed in die Eufraatrivier droog op . vir troepe van die 
Wêreldweermag om God te veg. Openb 16 

Hierna . Jesus Christus kom by sy 2de koms  
Mat 24:29-31 Onmiddellik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister 
word, en die maan sal sy lig nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die 
kragte van die hemele sal geskud word: En dan sal die teken van die Seun van die 
mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en 
hulle sal die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met krag en 
groot heerlikheid. En Hy sal sy engele uitstuur met 'n groot basuingeluid, en hulle sal 
sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemel 
tot die ander einde. 

Na hierdie. Die Wegraping van die Uitverkorenes .  
1Th 4:14-17 Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, so sal God ook die 
wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.  
Daarom sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe oorbly 
tot die wederkoms van die Here die ontslapenes nie sal voorhou nie.  
Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n 
aartsengel en met die basuin van God; en die dooies in Christus sal eerste opstaan ;  
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dan sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle weggevoer word in die wolke, die 
Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. 

Na hierdie. Die Slag van Armageddon . Openb 16 tot 20  
En dit sal in die laaste 10 jaar op aarde gebeur! 
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Ons e-boeke beskikbaar by Pastoor Dirk Flemix 

Gebede vir die eindtyd 

Voorskrif gebede vir die Eindtyd 

Lewe met die ewigheid op my gedagtes 

Nie net 'n Gees nie 

Is jy hemelgereed? 

Die ander vroue – leerstellings van demone 
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