
0 
 

 

 



1 
 

 

© Outeursreg 2013 – Susan Davis 
ISBN-13: 978-1490519029 

ISBN-10: 1490519025 
 

KENNISGEWING: U word aangemoedig om afskrifte van hierdie dokument te versprei op enige 

manier, elektronies of in gedrukte vorm. U mag hierdie materiaal, geheel of gedeeltelik, op u 

webwerf of enige ander plek plaas. Maar ons versoek dat u hierdie kennisgewing insluit sodat ander 

kan weet dat hulle ook kan kopieer en versprei. Hierdie boek is beskikbaar as 'n gratis EBook en mp3 

op die webwerf: 

 

http://end-times-prophecy.com 
© 2013 Deur Susan Davis 

 
 

Tensy anders aangedui, is alle Skrifverwysings en notas uit die King James Bybel. 

 

OOR HIERDIE PROFESIEË 

Susan werk in die gawe van profesie.  1 Kor 14: 1 verduidelik as volg: "Volg die pad van liefde en 

verlang gretiglik die gawes van die Gees, veral profesie."  

In hierdie lewe moet ons God se opdragte in die Nuwe Testament gehoorsaam. Alhoewel sommige 

glo dat geestelike gawes, soos profesië, weggedoen is, is dit die mens se denke en nie God s’n nie. 

God het nie Sy verbond verander nie. 

Ons leef nog in die era van die Nuwe Verbond - wat ook die Nuwe Testament genoem word. 

Verstaan asseblief dat u eerste toewyding aan die Here Jesus Christus en Sy Woord moet wees, soos 

geskryf in die Bybel - veral die Nuwe Testament. 

Soos altyd moet alle profesie teen die Bybel getoets word. As die profesie egter met die Bybel 

ooreenstem, word daar van ons verwag om gehoorsaam te wees. Tans gebruik God nie profesië om 

nuwe leerstellings te stel nie.  

Dit word gebruik om te versterk wat God reeds in die Bybel aan ons gegee het. God gebruik dit ook 

om individuele waarskuwings van toekomstige gebeure te gee wat ons sal beïnvloed. 

Net soos in die Ou Testament gebruik God profete in die Nuwe Testamentiese tye waarin ons tans 

betrokke is. Die boek van Handelinge, wat in die Nuwe Testament is, noem  van die profete ,onder 

andere Judas en Silas (Handelinge 15: 32) en Agabus (Handelinge 21: 21). 

Die bediening van profete word ook in die Nuwe Testamentiese tye genoem (1 Korintiërs 12: 28) (1 

Korintiërs 14: 1, 29, 32, 37) asook in (Efesiërs 2: 20) (Efesiërs 3: 5) (Efesiërs 4: 11). 
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Jesus kies profete om vir Hom op aarde te werk. Onder andere gebruik Jesus profesië en profete om 

Sy begeertes aan Sy kinders oor te dra. Die Bybel self is profeties geskryf deur die inspirasie van die 

Heilige Gees.  

Sommige mense sê dat profesië gevaar stel om by te voeg of daaruit te haal. Die Bybel spreek van 

profesie as 'n Gawe van die HEILIGE GEES. 

Die manier waarop by die Bybel gevoeg word of weggeneem word, is nie deur addisionele woorde 

van profesie ontvang deur die mense wat die HEILIGE GEES interpreteer nie, maar deur die 

verandering van God se konsepte om byvoorbeeld nuwe onbybelse konsepte van ander heidense 

oortuigings by te voeg.  

Die primêre werk van die profete in die Bybel was nog altyd dat die mense terug moet fokus na GOD 

se WOORD, die BYBEL.  

Soos dit in 1 Tessalonisense 5: 19-21 sê: "Blus die Gees nie uit nie. 20 Verag die profesië nie. 21 

Beproef alle dinge en behou die goeie. “ 

Hoe om die boodskappe te toets, is om die inhoud daarvan te vergelyk met wat die Bybel sê. 

In al die profesië hieronder het ek persoonlik (Mike Peralta - Boekvoorbereider) hierdie boodskappe 

getoets en hulle is almal in ooreenstemming met wat die Bybel sê. Maar jy moet ook hierdie 

boodskappe, self volgens die Bybel toets. En as hulle in ooreenstemming met die Bybel is, verwag 

God dat jy hulle ter harte sal neem en Sy opdragte gehoorsaam sal wees. 

 

HOOFSTUK EEN 

Die Woord van die Here: "SLEGS DIE WAT TEN VOLLE GETROU AAN MY IS, SAL VEILIG WEES". 

Die wêreld word toenemend donkerder: 

Die politiek; 

Die dinge wat mense "vermaak" noem; 

Die manier waarop mense onverskillig en koudhartig teenoor ander is; 

Die verwerping van God en morele leierskap in alle nasies; 

Die wêreldwye ekonomiese afwaartse spiraal; 

Die omhelsing van humanistiese / ateïstiese / heidense / satanistiese kulturele beskouings; 

Die wêreld se algehele ooglopende steun vir antichrist-denke en die verwerping van die wil van God-

om 'n paar te noem... 

Byna daagliks ontvang ek briewe van mense wat 'n donker toekoms in die gesig staar, asook 'n 

magdom uitdagings wat mense in hul persoonlike lewens ervaar. 

Spesifiek - Die Bruid van Christus en diegene wat werklik na God soek, word deur die vyand aangeval.  
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LUISTER vir my: jy is nie alleen in jou stryd nie.  

Baie van God se kinders word aangeval. 

Die vyand is in sy laaste uur en hy wil God se mense en diegene wat van die duisternis terug na Lig 

wend, weerstaan. 

Ek skryf hieroor omdat ek nie wil hê mense moet dink dat hulle alleen in hierdie ongelooflike oorlog 

is nie. Die vyand is besig om te veg teen diegene wat werklik op soek is na God in hierdie laaste 

oomblikke voordat die Here terugkom en die duisternis heeltemal die aarde omsluit.  

Bedek jouself in die Bloed van Christus - Die Bloed is onoorwinbaar. 

Die HERE het my gelei om 'n 40-dae watervas in 'n afgesonderde plek te doen. Ek het eers gedink dit 

gaan oor die hantering van persoonlike probleme (ja, die Here het my persoonlike dinge hanteer).  

Hoe dan ook, ek het nie geweet dat HY van plan was om vir my 'n reeks briewe te laat skryf wat later 

'n kragtige boek sou word nie Dit sal baie mense waarsku om gereed te maak vir Sy koms en die 

eindtyd.  

(Die boek heet die MARRIAGE SUPPER OF THE LAMB en jy kan dit gratis hier aflaai: 

https://www.smashwords.com/books/view/162979 ) 

Toe ek hierdie vas begin het, het ek geweet dat die briewe wat ek daagliks ontvang het, baie 

belangrik was vir die Here en ek het geweet dat ek dit vir die volle 40 dae moes deurmaak. Week 

vier, met nog 'n week om te gaan, was so 'n groot stryd. 

Ek het in die spieël gekyk en gewonder of daar iets van my gaan oorbly en hoe dit my familie en my 

seun in die besonder sal ontstel. 

Maar ek het besef dat God met my was en dat ek waarskynlik op die veiligste plek was wat ek kon 

wees - waar die HERE my geroep het om te wees. 

My familie en vriende was regtig bekommerd, maar ek het net geweet dat God my daardeur sou dra. 

Op my laagste punt toe ek gedink het ek kon nie hierdie ding doen nie, het ek by myself gedink: 

"Daar moet 'n miljoen mense in die hel wees wat in hierdie 40 dae vinnig plekke met my sou wou 

ruil”.  Hierdie gedagte het my aangespoor. 

En nou vertel ek jou : dit maak nie saak hoe rof jou huidige situasie is nie. (om dit nie lig te neem nie) 

Daar is miljoene wat in die Hel is wat met jou sou plekke ruil. 

So, hou moed, die HERE is by jou as jy met Hom is. Moenie opgee nie - moenie ophou bid vir diegene 

rondom jou is nie. MOET NOOIT OPGEE NIE. 

(Die Here het my nou hierdie Skrif vir jou gegee: Psalm 23: 4, “Al gaan ek ook deur ‘n dal van 

doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my: U stok en U staf dié vertroos my.”  
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Woorde van die Here: "DIT IS GRUWEL OM DIE PLANNE VAN DIE MENS OOR JOU GOD TE GLO". 

Ek is gereed om jou Woorde te bring:  

Kinders, MY koms is naby. Ek waarsku maar min luister. Hulle sal eerder na mense wat oor die 

toekoms praat luister. Dit is boosheid.    

Jy moet uitkyk vir My planne en tekens wat Ek uitgelê het: maar in plaas daarvan het baie verkies om 

eerder die toekoms wat mense uitgelê het te vertrou.    

Dit is boosheid.  Dit is 'n gruwel om die planne van mense bo die WOORD van jou GOD te glo.  

Dit is in MY Woord geskryf om te waak wanneer jy al die tekens sien wat ek gegee het gebeur, maar 

jy kies om nederige mense te glo wat nie hulle God volg nie. Wie weet wat die toekoms van die 

mense is. 

Raadpleeg hulle MY? Soek hulle MY aangesig? Oefen hulle MY Weg? Lees hulle MY Woord? 

Of luister hulle na mekaar se bose skemas, selfs om die woorde van die dooies en demoniese te 

soek. 

Dit is 'n aanslag teen MY Koninkryk. Die boosheid loop hoog en wyd oor die land. 

Min ken My Woord en min beoefen My voorskrifte. 

Min streef na Waarheid wat die Woord van God voorskryf. 

Al wat mense nodig het, is in MY Woord uitgelê. Dit is volledig in opdrag vir die verlorenes en mense 

wat struikel. 

Enigeen wat MY wil vind, kan MY in MY Woord vind, maar elkeen moet 'n begeerte hê om in te druk 

en die genot van die wêreld af te lê in ruil vir die kennis wat in MY Leerstellings beskikbaar is: deur 

MY Woord en die Heilige Gees, wat jou in die verstaan van My Woord lei. 

Daar is geen ander weg nie. 

Dit is nie deur interpretasies van ander mense sonder God nie. Dit is nie hoe jy MY Woord sal 

verstaan nie.  

Al die kennis van MY Woord kan nagestreef word deur diegene wie se hart honger is en hulle lewens 

oorgee, en MY hulle VOLLE HERE en MEESTER maak.   

Ek is die Een wat u kan lei na die nou pad. 

Moenie mislei word nie. Alle leerstellings van die mens, afgesien van MY Gees, sal jou tot donker 

dwars paaie van vernietiging en die ewige Hel lei. Kom in MY Lig.  

Soek die Ewige Lamp en Olie van MY HEILIGE GEES, sodat jou kennis nie sal ontbreek nie. 

My verskyning is binnekort. My verskyning is seker. Moenie sonder 'n vol olielamp gevind word 

wanneer Ek verskyn nie. 
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Jy benodig ‘n lamp vol olie, want die dae is donker. Baie sal verlang om MY te ken nadat EK MY Kerk 

weggeneem het. Dit sal 'n donker tyd wees vir die kerk wat agtergelaat word. Kies nou om dit te 

vermy wat kom. 

As jy MY waarskuwings ignoreer, sal jy die gevolge van jou besluit in die gesig staar. Ek moet die 

waarheid vertel. Dit is die Here wat die toekoms ken... 

 

KOÖRDINERENDE SKRIF: 

Jakobus 4: 13-14 Kom nou, julle wat sê: Vandag of môre sal ons na dié en dié stad gaan en daar een 

jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. 

Want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar ‘n damp wat vir ‘n kort tydjie verskyn en daarna 

verdwyn.  

Jesaja 31: 1 Wee hulle wat na Egipte aftrek om hulp en hulle verlaat op perde, en wat vertrou op 

strydwaens, omdat daar baie is, en op ruiters, omdat hulle baie talryk is, maar hulle sien nie op na 

die Heilige van Israel en hulle soek nie die HERE nie. 

Deuteronomium 18: 10-12 Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die 

vuur laat deurgaan—wat met waarsêery, goëlery of met verklaring van voortekens of towery 

omgaan nie, ( 11), of wat met besweringe omgaan, of wat ‘n gees van ‘n afgestorwene vra of ‘n gees 

wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. (12), Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die 

HERE ‘n gruwel; en om hierdie gruwels ontwil verdryf die HERE jou God hulle voor jou uit. 

1 Korintiërs 2: 13-14 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, 

maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.  Maar die 

natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en 

hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. 

Hosea 4: 6, My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal 

Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God 

vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet. 

Matteus 25: 4, Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem.  
 

Woorde van die Here: "SLEGS DIE WAT VOLLE VERTROUE IN MY HET, SAL VEILIG WEES." 

Ek sal vir jou die woorde vir die mense gee: 

Dit is moeilike tye vir my mense. Die boosheid omsluit hulle. Daar is kwaad op elke keerpunt. Selfs 

die veilige plekke word donker. 

Die Bose het selfs by die plekke wat veilig moet wees, ingebreek : My mense, My Kerk, diegene wat 

Ek My Bruid noem. 

Ek wil hê jy moet weet ek is by jou. Ek weet dat jy voel dat jy alleen is en daar is baie min wat jou 

verstaan. Moenie bang wees nie.  
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Ek is altyd by jou, maak nie saak waarheen jy gaan nie. Dit is nie die uur om bevrees te wees nie. 

U is My volk, My Ware Bruid. Ek sal nie die vyand tussen ons laat kom  as jy alles vir My gee nie. 

Gee jou ALLES oor en leef in vrede. Dit is waar jy vrede kan vind, selfs in die storm. Die stormwolke 

rol in. Bose is nou op elke hoek . Slegs diegene wat ten volle aan My verbind is, sal nou veilig voel: 

net diegene wat hulle oë op My gefokus hou.   

Die res van die wêreld sal met die ongerustheid van 'n wêreld wat baie donker word lewe met 'n 

toekoms wat baie donker lyk. Maak geen fout nie. Daar is probleme wat broei. Duisternis beweeg in. 

Maar hierdie donker wolke hoef nie oor jou te wees nie. 

Ek kan jou bevry van hierdie oorweldigende vrees vir die toekoms, as jy jou alles aan My oorgee en 

My vertrou met al jou weë. Ek is die Groot Bevryder. 

Ek kan jou bevry van die planne van die vyand wat jou en almal rondom jou deur die duisternis wil 

vernietiging wil lei. 

Ek is 'n GOD gereed om te bevry, gereed om te beskerm, gereed om jou in veiligheid te bring, maar 

jy moet dit van MY verlang. 

Ek kan jou nie in hierdie skuiling dwing nie, alhoewel MY Arms veilig is en Ek is die veilige roete, die 

Smal Pad. U moet besluit om MY te volg. 

Moenie moedeloos wees nie. Ek bied lig aan die einde van die tonnel. Volg MY na veiligheid, 'n ewige 

vrede, 'n rusplek en veilige bewaring selfs in die donkerste uur. 

Ek is 'n Sterk Toring in donker tye. Kom na My voordat dit te laat is. Laat My jou red, wees deel van 

My Kerk, My Bruid. 

Hierdie woorde troos jou in hierdie moeilike dae.  

Dit is jou Heer, en Redder. 

 

KOÖRDINERENDE SKRIF: 

Spreuke 18: 10 Die Naam van die HERE is ‘n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en word 

beskut. 

1 Johannes 4:18 Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, 

want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. 

Lukas 21:26 en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld 

kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. 
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HOOFSTUK 2 

Die HERE se woorde: "DIT IS DIE KERK WAT LOU IS - DIE SMAAK VAN OWERSPEL IN MY MOND LAAT 

MY HAAR UITSPOEG."  Wanneer ons verder as onsself kyk, kan ons na die HERE kyk en LIG vind. 

Maar verbeel jou, GOD wat volmaak, rein en regverdig is - wanneer HY verder as HOMSELF kyk, wat 

sien HY alhoewel HY die enigste bron van lig is?   

Dit is hoekom ek glo dat dit baie belangrik vir God is dat Sy Skepping van self sal ontlas om plek vir Sy 

Lig en die vervulling van die Heilige Gees te maak  tot ‘n persoon wat heeltemal oorgee om 

CHRISTUS HERE en MEESTER te maak. 

God kyk uit van HOMSELF en sien dan 'n weerspieëling van HOMSELF in SY EIE skepping en dit moet 

vir HOM baie aangenaam wees. 

Het jy jou totaal aan die Here oorgegee sodat Hy jou volkome met Sy Gees kan vul?  

Jy moet net van jou sondes bekeer en die Here van 'n hart wat werklik begeer vra om in die 

volmaakte wil van God te wees. Die Geliefde. 

 

SKRIF UIT DIE KING JAMES BYBEL 

Hooglied van Salomo 5: 10 My beminde is skitterend wit en mooi, uitnemender as tien duisend. 

Lukas 23: 38 En daar was ook ‘n opskrif bokant Hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuse 

letters: HY IS DIE KONING VAN DIE JODE. 

Lied van Salomo 5: 11 Sy hoof is goud, suiwer goud; sy haarlokke is golwende, swart soos ‘n raaf, 

Johannes 19: 2 En die soldate het ‘n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit, en ‘n purper 

kleed om Hom gewerp 

Lied van Salomo 5: 12 Sy oë soos duiwe by waterstrome, in melk gewas, sittend by ‘n volle bron. 

Johannes 17: 1 Dit het Jesus gespreek, en Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: Vader, die uur 

het gekom; verheerlik u Seun, sodat u Seun U ook kan verheerlik— 

Lied van Salomo 5: 13 Sy wange is soos balsembeddings, terrasbeddings van geurige plante; 

Jesaja 50: 6 Ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat die hare uitpluk; my 

aangesig het Ek nie verberg vir smaadhede en bespuwing nie. 

Lied van Salomo 5: 13 Sy lippe is lelies wat van vloeiende mirre drup. 

Jesaja 53: 7 Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; 

soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders—ja, Hy het 

sy mond nie oopgemaak nie. 

Lied van Salomo 5: 14 Sy hande is ronde stawe van goud, ingevul met chrisoliet, 

Johannes 20: 27 Daarna sê Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na my hande;  
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Lied van Salomo 5: 14 Sy liggaam ‘n kunswerk van ivoor, bedek met saffierstene. 

Johannes 20: 27 en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar 

gelowig. 

Lied van Salomo 5: 15 Sy bene is marmerpilare wat rus op voetstukke van fyn goud; 

Johannes 19: 33 maar toe hulle by Jesus kom en sien dat Hy al dood was, het hulle sy bene nie 

gebreek nie.  

Lied van Salomo 5: 15 Sy gestalte is soos die Líbanon, uitgesoek soos die seders. 

Jesaja 52:14 Soos baie hulle oor U verstom het—so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer 

nie, en sy gestalte was nie soos dié van ‘n mensekind nie— 

Lied van Salomo 5: 16 Sy verhemelte is pure soetigheid, ja, hy is geheel en al die lieflikheid self. Dit is 

my beminde en dit is my vriend, dogters van Jerusalem. 

Jesaja 53: 9 En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ‘n ryke was Hy in sy dood, omdat 

Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.  

 

Woorde van die Here: "DIT IS DIE KERK WAT LOU IS - DIE GEUR VAN OWERSPELIGE IN MY MOND 

LAAT MY HAAR UITSPOEG."  

Dogter laat MY die mense nuwe woorde gee: Kinders van die HOOGSTE MEESTER: Die wêreld is 

besig om te dompel - die LIG is afnemend. Alles wat goed en rein en heilig is, val op die pad. 

My vyand vernietig alles wat goed en rein is - en vervang dit met bose en duisternis. 

Hy ontneem die wêreld van MY Geregtigheid en wat van die grootste waarde is: die HEILIGHEID van 

God.  

Die wêreld spiraal in diepe duisternis, die buitenste duisternis met sy planne en gedagtes afgesny 

van die EEN Ware God. 

Binnekort sal die wêreld spraakloos wees wanneer Ek My Kerk wegneem en almal wat agterbly, in 

die verskrikking van 'n wêreld sonder die waarheid van Ware Heiligheid en die Geregtigheid van God.  

Hierdie nagmerrie kom vir diegene wat weier om in MY Wil te wees en sal agtergelaat word. Hulle 

besluit om MY nou te verwerp, MY Woord, MY Leierskap in hulle lewe en hulle volle oorgawe aan 

MY.  Hulle sal  die leierskap van die tirannie van die onheilige alliansie van satan, die antichris en die 

valse profeet in die gesig staar. 

Hierdie alliansie sal deur die demoniese misleiding in die wêreld beheerl word, en die wêreld lei tot 

'n blinde steeg van vernietiging na die ewige Hel - die plek wat bestem is vir MY vyand. 

Hy beplan om soveel saam met hom te neem as wat hy kan streef, beheer en mislei. Hy sal slaag - 

baie sal verwoesting sien en in die ewige hel en pyniging val.  
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Die enigste manier om hom en sy bloeddorstige opstand te stop, sal MY Wederkoms wees wanneer 

EK met MY Heilige Weermag, MY Kerk, na die aarde kom om die mond van die vyand met die Swaard 

van MY Mond te stop , te boeie en hom in die Hel te gooi totdat hy een duisend jaar later vrygelaat 

word. 

Sy uiteindelike einde sal die Meer van Vuur wees, saam met die oorgrote meerderheid van die 

mensdom wat oorgeneem is deur die vyand se misleiding. 

Dit omdat die mense weier om hul persoonlike wil aan MY oor te gee en die Leringe van MY HEILIGE 

GEES deur SY Doping te ontvang. 

Sonder die Doop van My Heilige Gees wat gebeur wanneer My kinders hulle harte aan My oorgee, is 

hulle nie gereed as Ek in die Glorie kom om My Kerk te ontvang nie. 

Om te vra vir verlossing is nie dieselfde nie. Baie het verlossing ontvang, maar het MY nog nie hulle 

HERE en MEESTER gemaak nie. Dit is MY lou kerk. Hulle verhouding met MY is lou en onvolledig. 

Ek is nie hulle "ALLES IN ALLES,"nie. Hulle hanteer die Heilige slegs gedeeltelik saam met die wêreld 

en hul verhouding met MY is soos dié van 'n hoer wat haar Here en Meester 'n bietjie wil hê, maar 

ook met die wêreld wil hoereer. 

Ek is nie goed genoeg vir ‘n volle oorgawe nie. 

Dit is MY lou kerk. Die owerspelige geur in MY Mond sal veroorsaak dat Ek haar uitspoeg. 

Ek kan haar nie saam met My na My Heilige Koninkryk neem nie, want sy sal nie 'n rein Bruid wees 

nie. 

Haar hande is besmet deur die wêreld deur dit met haar oë, haar gedagtes en haar hart lief te hê 

elke kans wat sy kry. Ek kan dit nie vat nie. 

Ek het My heeltemal vir haar gegee, maar sy wil die wêreld in ons bed bring. Sy verstoot MY. My 

koms is spoedig. Ek sal haar by haar altaar agterlaat.  

Sy sal hartseer en spyt wees en na My verlang wanneer sy besef wat sy gedoen het en sy agtergelaat 

is met 'n wrede minnaar wat haar lewe sal eis. 

Dit is wat die lou kerk in die gesig sal staar. Kom terug na MY groot kerk van die lou volgelinge. Kom 

was jou klere in MY Bloed. Lê jou lewe af. Los die wêreld agter. 

Verwerp MY vyand en die houvas wat hy oor jou het. Jy sal binnekort agtergelaat word. 

MY koms is gou. Moenie dwaas wees nie. Vul jou olielampe. Kom, kry onskatbare waardevolle olie 

van jou Here.  

Ek het van die beker gedrink en nou bied Ek jou Suiwer Olie uit dieselfde beker vir jou Lamp. 

Laat MY jou beker vul sodat dit oorloop. 

Dit is jou BRUIDEGOM: OPREG-HEILIG-REGVERDIG 
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KOÖRDINERENDE SKRIF: 

Filippense 2:15 sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde 

van ‘n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, 

Openbaring 20: 1-3 En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en 

‘n groot ketting in sy hand. ( 2), En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is 

en hy het hom gebind duisend jaar lank, (3), en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit 

bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. 

Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie losgelaat word. 

Openbaring 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 hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. 

Openbaring 2: 16 Bekeer jou; dan kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die 

swaard van my mond. 

Openbaring 3: 15-17 Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud 

of warm! (16) Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. (17), 

Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat jy ellendig 

en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. 

 

Woorde van die Here: "MOENIE BUITE MY WIL BEVIND WORD NIE.  EK SAL JOU VERWERP." 

MY kinders, dit is jou Here: Maak geen fout nie. Ek belowe dat ek gou kom. Wat God sê, dit doen HY. 

Min glo dit - net MY paar wat werklik deur hierdie Woorde van aanmoediging beweeg word. 

Ek weet want Ek sien alles -ek weet alles en ek sien wie my volg en my bo ALLES liefhet.  

Daar is geen tekort aan diegene wat die wêreld najaag nie, wat antwoorde deur diegene soek wat 

ontken dat ek bestaan en MY Waarheid verwerp. 

Binnekort sal dit moeilik wees om by die waarheid te kom.  

Reeds is dit 'n afnemende kommoditeit. 

My Waarheid is ‘n Juweel – Goud - die waarde kan nie bepaal word nie, aangesien My Waarheid tot 

My Koninkryk van Ewige Lewe met die Almagtige God -Skepper van die Heelal lei. Die waarde van 

hierdie waarheid kan nie gemeet of bereken word nie. 

Min soek dit alhoewel dit beskikbaar is - maklik gevind kan word. Net diegene wat vir die Waarheid 

soek met hulle hele hart, siel, verstand en krag - diegene wat hulle ALLES oorgee en aan hulle GOD 

vasklou. 

Hulle vind Waarheid - 'n bron van vrede, heelheid en ewige saligheid. 

MY Waardevolle Waarheid kan nie deur baie paaie vervang of ontdek word nie, alhoewel baie so glo. 

Daar is net een Ware Pad na die uiteindelike waarheid: 
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Ek is die Weg , die Smal Pad. 

Geheel en al aan MY oorgee: Die Here wat vir die oortredinge van alle mense gekruisig was deur 

dade van sonde en verraad teen die wil van 'n Heilige, Regverdige God.  

Ek het MY Lewe neergelê, ALLES gegee en het marteling verduur vir die sondige mens. 

Ek was gekneus, begrawe, bespuug, geslaan, Ek het die straf vir alle mense gedra. 

Dit was die prys wat MY VADER sou aanvaar vir die sondes van alle mense vir elkeen wat hulle lewe 

wou neerlê vir MY en MY kies as HERE en MEESTER.  

Daar is geen ander manier nie, net MY WEG, MY Gawe, MY Prys Betaal. 

Alhoewel daar baie maniere voorkom, is daar net een manier, deur My en die Doop van die Heilige 

Gees. 

Die wêreld val uitmekaar. Alles lyk goed. Dit is omdat jy weier om te kyk. Jy moet die uur en die tyd 

sien wat jy in leef, die tyd is kort. 

U moet die tye waarin u leef, sien en om dit te sien moet u MY Boek lees en oogsalf van MY Gees 

ontvang om begrip te verkry van die Woorde wat u lees. 

Slegs Die Heilige Gees kan jou oë vir die betekenis van die Woorde in MY Heilige Boek oopmaak.  

Dit is noodsaaklik om gereed te wees vir wat aankom: die redding van MY Bruid wat gereed is en die 

verdrukking, bedoel vir diegene wat teen My kies en agtergelaat word. 

Kom nou vir MY en gee jou ALLES oor. Wees veilig in die volmaakte wil van God. 

Moet nie buite My Wil gevind word nie, Ek sal jou verwerp en wegwerp. 

Kom nou. Leef in vrede met jou God. Ek is lief vir jou.    Jou Here YAHUSHUA 

 

KOÖRDINERENDE SKRIF 

Numeri 23: 19 God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou 

Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? 

Psalm 85: 10 Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar; geregtigheid en vrede kus mekaar.  

1 Korintiërs 6: 20 Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat 

aan God behoort.  

Matteus 7: 21 Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, 

maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.  
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HOOFSTUK 3 

Die woorde van die HERE: "HULLE IS OP 'N AARDSTORTING, 'N BERG EN HULLE WEET DIT NIE EENS 

NIE." 

Ons is almal mislei. 

Ons klou aan ons TV's, flieks, stokperdjies en wêreldse aktiwiteite vas asof hulle goud is. 

Ons het ons dae met die "minderwaardige" gevul en het net klein deel van ons lewens vir die 

"Meester" gelos. 

Ons het die wol ‘n lang tyd oor ons oë getrek. Ons dink die dinge van hierdie wêreld is so wonderlik, 

futuristies, modern en terselfdertyd het ons GOD geklassifiseer as 'n ou man wat lyk soos iemand se 

oupagrootjie. 

In werklikheid leef ons in 'n vervloekte, sterwende en vervalle wêreld, maar nie God nie. Ons is mislei 

deur die meesterverleier. 

Ons streef na die tegnologie en skeppings van die mens asof die mens gode oor hul eie lot is. 

Ons is gedupeer. 

Ons kyk na die geboue, uitvindings en skeppings van mense en aanbid hierdie dinge asof hulle 

ongeëwenaard is. 

Ons verhandel die strewe na die werke van ons eie SKEPPER vir dié van die skepping. Die skepping bo 

die Skepper. 

Ons verwonder ons aan robotte en vergeet dat GOD mense geskep het ... ons gaan mal oor die 

nuutste vliegtuie en vergeet dat GOD al die gevleuelde lewende wesens in hul ongelooflike 

kompleksiteit geskep het.  

Ons absorbeer al ons tyd om die geskrifte van mense te lees en maak geen tyd vir die Boek wat God 

geasem en geïnspireer het nie - die Bybel. 

Ons vul ons elke dag met humanistiese vertonings op die TV, radio en internet en ons maak nooit tyd 

om te kommunikeer en met ons eie SKEPPER te praat nie. Alhoewel HY ons 'n beroep op HOMSELF 

maak en bekend maak dat HY luister, omgee en ongelooflik verlang na ons samesyn.  

Ons sê daar is geen tyd vir God nie - wat 'n skande... 

Ons MOET tyd vir God maak -HY het ons vir Sy Genot geskep.  

As jy dit nie regtig vinnig uitvind nie, gaan jy jouself sonder die toegang tot jou eie SKEPPER, vir ALLE 

ewigheid vind. 

Dit is radikaal: 

Hou op om Mislei te word! 
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Skakel jou TV's af. Hou op om tyd te mors wanneer jy na flieks gaan. Hou op om jouself in jou 

stokperdjies en wêreldse strewe te gooi. In plaas daarvan, gee jou lewe aan God ... gee HOM jou 

kosbaarste kommoditeite: jou siel en jou tyd. 

Spandeer jou tyd om God te leer ken: jy. 

Praat met HOM (gebed) en lees SY Boek (die Bybel). Jy sal dit nie spyt wees nie. Jy sal spyt wees as jy 

dit nie doen nie. Ek waarborg dit. 

 

Woorde van die Here: "HULLE IS IN ‘N AARDSTORTING, 'N BERG EN HULLE WEET DIT NIE EENS NIE.” 

Laat ons begin: Daar is 'n onbeskofte ontwaking wat na hierdie wêreld kom. Baie gee nie aandag nie. 

Hulle kan nie die skrif op die muur sien nie. Hulle lees nie MY Boek nie. 

Hulle is ver van MY in hulle weë. Hulle is op 'n aardstorting die berg af en hulle weet dit nie eens nie. 

Die wêreld is afwaarts en die mense is vas in hul kerke wat lou is in die dinge van die wêreld soos 

honde in die hitte verras. 

Kerk van die Loues: 

Jy is Lou as jy My nie eerste in jou lewe maak nie en jou alles aan My oorgee nie. 

Dit maak nie saak hoeveel keer jy in jou kerke sit nie. Ek gee nie om vir jou geboue nie. 

Ek wil jou gees, siel, hart en verstand hê. 

Ek wil weet dat jy EEN met MY is - jou Here en SKEPPER. Ek het jou geskep. Ek het die lewe in jou 

geskep. Ek het jou met die asem van die lewe gevul. 

Jy lewe en is 'n ewige wese, maar waar sal jy die ewigheid deurbring? 

Sal dit met jou EWIGE GOD wees of met MY vyand in die Helvuur in pyniging? 

Dink jy dat hierdie harde woorde is? Harde woorde is woorde van bedrog wat MY vyand aanhoudend 

sê dat alles reg tussen ons is as jy met die wêreld slaap en jou GOD verwerp. 

MY kerk het gegroei van die aangename Woorde wat hulle van MY Waarheid afneem en dan verlaat 

hulle die ander Woorde-Woorde wat hul lewens sou verander as hulle dit sou lees. 

Hierdie woorde is ingesluit:  

"Wees lief vir jou naaste soos jouself"... 

"Soek die Here met jou hele hart, verstand, siel en krag,"... 

"Doen aan ander soos jy wil hê hulle aan jou moet doen." 

Dit is al die voorskrifte om te volg om die harte van elke man, vrou en kind te verander as MY mense 

hulle sou luister en volg: 

Ek is nie 'n God wat dinge moeilik en onderdrukkend maak nie. My Juk is lig. 
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MY vyand is die een wat die mense 'n swaar las laat dra. 

Hy is die een waaraan swaarkry van die mensdom toegeskryf kan word. 

Mense sukkel omdat hulle MY nie werklik navolg nie. As hulle dit gedoen het, sou hulle hul perfekte 

plek in die lewe vind - die een wat Ek vir hul lewe uitgesit het toe Ek hulle geskep het en hul lewens 

sou wees soos dit bedoel is om te wees. 

Afgesien van die Een Ware Smal Pad wat uitgelê word vir elke mens om te volg vir hul eie lewe, sal 

mense allerhande bose kursusse volg wat die vyand hulle versoek om te neem. 

Hulle val uiteindelik in bedrog. 

Baie glo hulle is op die regte pad en hulle sal geskok wees om hulself buite My spesifieke Wil vir hul 

lewe te vind en ongelukkig sal die meeste in die Hel val. 

Dit is die verloop van die meeste mense omdat hulle weier om MY, hulle GOD, te volg. 

Kom terug na My voordat dit te laat is. 

Jy kan enige tyd die kursus wat jy volg, verander en op die regte pad kom vir jou lewe en vrede met 

jou GOD. 

Jy moet net jou lewe voor MY neerlê, gee jou ALLES oor, gee MY 'n VOLLEDIGE OORGAWE uit die 

dieptes van jou gees: 'n sterk begeerte om reg te wees met God, met die voortsetting van God se 

perfekte plan vir jou lewe. 

Diegene wat honger en dors na geregtigheid sal dit vind. 

Kom vul jou Lamp met My Bruid. 

Daar was nog nooit 'n beter tyd om reg met jou GOD te kom nie. 

MY vyand is op die punt om die wêreld oor te neem en EK kom om MY mense, MY ware Kerk, van 

die dood en vernietiging te red. 

Waak na hierdie waarheid. Die tyd is amper verby. 

Dit is die God van julle vaders HEILIGE WONDER, MAGTIGE BERGVESTING, PRINS VAN VREDE, EK IS 

DIE ALFA EN OMEGA, EWIGE LIG. Kom, laat MY julle verteer. 

 

KOÖRDINERENDE SKRIF: 

Spreuke 26: 11 Soos ‘n hond wat na sy uitbraaksel teruggaan, is ‘n dwaas wat sy sotheid weer 

ophaal. 

2 Petrus 2: 20-22 Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker, Jesus 

Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik 

en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. (21), Want dit sou vir hulle 

beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer 

ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. (22), Maar oor hulle het 
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gekom wat die ware spreekwoord sê: Die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel, en die gewaste 

sog om in die modder te rol. 

Handelinge 17: 27 sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy 

nie ver van elkeen van ons nie; 

Matteus 22: 36-40 Meester, wat is die groot gebod in die wet? (37), En Jesus antwoord hom: Jy moet 

die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.( 38), Dit is 

die eerste en groot gebod. (39) En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê 

soos jouself.( 40), Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. 

Lukas 6: 31 En soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. 

Matteus 11: 29 Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en 

julle sal rus vind vir julle siele. 

 

Woorde van die Here: "EK SAL HULLE LIEFHÊ SOOS 'N MAN VIR SY ENIGSTE SEUN ..." 

Ek (GOD) gee jou woorde: MY kinders, EK is julle VADER. Wanneer dinge donker lyk en die 

moeilikheid groei is Ek die EEN op wie jy kan reken.  

Ek wil hê jy moet weet dat daar niks te groot en moeilik is vir jou GOD nie. Ek is alles-omvattend. Ek is 

'n KRAG waarop gereken kan word. Niks is vir my te groot nie. 

Ek ken alles van begin tot einde van elke persoon se lewe. Alhoewel mense MY nie in hulle lewens 

kans gee nie, beteken dit nie dat Ek nie bestaan nie, ongeag wat mense van MY dink of glo. 

Ek leef en is in beheer van die mensdom en die heelal. 

As iets gebeur het, is dit omdat Ek dit toegelaat het. 

MY vyand regeer deur intimidasie en vrees. Hy beheer deur misleiding, leuens en halfwaarhede. 

MY kinders glo in die leuens van die vyand en word by sy skemas gevang. 

As hulle net na MY sou terugkeer en hulle ALLES vir MY sou gee,  sal hulle vry wees van MY vyand se 

beheer. 

Baie min vind hierdie vryheid. Baie min is vry van die onsigbare kettings wat hulle verbind deur die 

krag van MY mededinger. Wanneer die mense sy leuens glo val hulle in 'n hele reeks probleme. 

MY vyand sal enige gemene streek probeer om MY kinders te vang. Hy ken hul swakhede. 

Kom in MY Lig - Lig is waar Waarheid is. 

As jy in die donker wandel, sal jy nie weet wat jy nodig het om jouself te red van die misleiding van 'n 

wrede vyand nie. 

Dit is hoe om veilig te wees: gee ten volle aan MY oor: jy moet dit meer as enigiets anders begeer. 

Dit gaan nie oor jou kopkennis nie: dit gaan oor die begeertes van jou hart. MY Kerk is passievol vir 

MY. Sy soek My deur die dag. 



16 
 

 

Sy weet Ek is die BRON van alle liefde, troos, krag - geen ander het volmaakte liefde nie. Jy kan 

nêrens anders kyk om jou behoeftes vul nie. Hou op soek na antwoorde en oplossings op plekke 

waar dit nie gevind kan word nie. Draai na MY, jou EEN Ware BRON van die Ewige Lewe.  

MY mense weet dat My koms naby is. Hulle kyk, wag en waarsku ander. Hulle sal saam met MY in 

Glorie wees. Ek hou 'n pragtige plek vir elkeen van hulle: MY mooiste skatte. Ek sal hulle liefhê soos 

'n man sy enigste seun liefhet. 

Kom wees deel van hierdie Groot Mysterie wat ontvou: die lewe wat vir die bruid van CHRISTUS in 

haar ewige huis wag. Maak jou pad na MY voordat die deur heeltemal toegaan. 

EK IS DIE LAM VAN GOD wat die sonde van die wêreld wegneem... 

 

KOÖRDINERENDE SKRIF: 

Jeremia 32:27 Kyk, Ek is die HERE, die God van alle vlees; sou enige ding vir My te wonderbaar wees? 

Openbaring 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. 

Eksodus 32: 14 Toe het dit die HERE berou oor die onheil wat Hy gesê het dat Hy sy volk sou 

aandoen. 

Romeine 6: 23 Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige 

lewe in Christus Jesus, onse Here. 

1 Korintiërs 15: 51-52 Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, 

maar ons sal almal verander word,( 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. 

 

HOOFSTUK 4 

Die Woord van die Here: "SLEGS DIE WAT IN MY WIL IS, KOM MET MY"  

MY GETUIENIS 

Die Here het wonderbaarlike dinge in my lewe gedoen en ek het verskeie vriende gehad wat oor 

alles wou skryf, maar ek het besluit dat die skryf daarvan in 'n boekformaat moet wees.  

Die HERE het dit toe in my hart gestel om dit te doen omdat ek geglo het dat ek my geloof en 

ervarings met baie van my verlore vriende en familie kan deel deur middel van 'n boek. 

Dit het my lank geneem om 'n boek manuskrip te skep, maar nadat ek dit gedoen het, het ek na die 

Here gegaan en gesê: "Wel, ek het die manuskrip gedoen en as U wil hê ek moet 'n boek doen, sal U 

my die geld daarvoor moet stuur omdat ek dit nie gratis kan doen nie.”  
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Presies twee dae later het die geld op 'n wonderbaarlike manier na my toe gekom en ek kon nie 

meer ontken dat dit van God was nie. Die boek is genoem: VERLIEF OP DIE WEWELWIND. Hier is 'n 

skakel na meer inligting oor die boek: 

http://sites.radiantwebtools.com/index.cfm? i=11265&mid=12&id=18641 en hier is 'n gratis EBook 

aflaai vir IN LOVE WITH THE WHIRLWIND: https://www.smashwords.com/books/view/280038 

 

HIERDIE UNIEKE MINISTERIE 

Voordat die boek voltooi was, het ek hard gewerk vir 'n sekulêre maatskappy. 

Die Here het iemand na my toe gestuur om vir my te sê dat die Here wou hê dat ek vir HOM moet 

werk. Ek het dit nie geglo nie en toe 'n paar maande later moes ek my maatskappy verlaat weens 'n 

"etieke" probleem. 

Dit was toe die HERE ‘n tweede keer aan my openbaar het dat HY wou hê dat ek vir HOM uitsluitlik 

moes werk. 

Ek het vir HOM gesê dat ek dit sou doen, maar dat ek 'n soort finansiële ondersteuning moes hê om 

weer voltyds vir HOM te werk. Presies twee dae later, uit die bloute, het ek 'n oproep ontvang en ek 

het onverwagse finansiële ondersteuning gekry sodat ek presies kon doen wat die HERE wou hê ek 

moes doen: voltyds vir HOM werk.  

Oor hierdie tyd het ek die wonderlike gawe ontvang om die stem van die HERE te hoor en ek het 

hierdie eindtydse briewe van die HERE ontvang wat HY  wil uitstuur .  

Ongelooflik het die HEILIGE GEES voortgegaan om mense te stuur om hul ondersteuning in hierdie 

bediening te doen: ons uitgewer, die webmense, vertalers, pastorale ondersteuning en vrywilligers 

vir verskeie projekte. Dit was oorweldigend om te aanskou hoe die Here dinge uitgewerk het. 

 Dit was nie te lank gelede dat ek die ongelooflike Woord van die Here self ontvang het dat hierdie 

bediening waarin ek betrokke is spesifiek vir die gereedmaking van die BRUID van CHRISTUS vir die 

komende WEGRAPING is nie. 

As jy verplig is om die boodskappe wat die Here deur hierdie bediening uitgestuur het, te lees, is dit 

omdat die HEILIGE GEES jou uitgesoek het en jou voorberei om die BRUID VAN CHRISTUS te wees. 

Dit is 'n ware woord. 

 

WOORDE VIR DIE BRUID 

'n Jaar gelede het die Here my geroep om veertig dae te vas by ons familiekajuit weg van my familie 

af. Ek het geweet dat die HERE met my sekere persoonlike probleme behandel, maar ek het geen 

idee gehad dat dit tot die boek sou lei nie:  

Die Bruilofsmaal Van Die Lam. 

http://sites.radiantwebtools.com/index.cfm
https://www.smashwords.com/books/view/280038
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Die boek is 'n volledige reeks briewe van die Here oor DIE EINDTYD EN DIE NADERENDE KOMS VAN 

DIE HERE. Terwyl ek deur my veertig dae vas gesukkel het, het die HERE my elke dag 'n brief gegee 

en soms twee. 

Daar is nie een brief in die boek wat herskrywings, byvoegings, skrappings of veranderinge benodig 

nie - alle Woorde is Suiwer - uit die troon van God.  

Nadat ek met die dokument teruggekom het, het ek dit aan my uitgewer gestuur wat dit onmiddellik in 
boekvorm gemaak het en nou is dit beskikbaar vir enigiemand wat dit gratis wil aflaai: 
https://www.smashwords.com/books/view/162979 
 
 

DIE OPHEFFING VAN TWEE NUWE BOEKE VIR DIE BRUID  

Ek is bly om te verkondig dat as gratis aflewerbare boeke die versameling briewe van die Here sedert 

Maart 2012 vrylik met Eindtydse waarskuwings vir die nabye terugkeer van CHRISTUS beskikbaar sal 

wees. 

Die boeke is getiteld: RAPTURE OR TRIBULATION en LEFT BEHIND AFTER THE RAPTURE.  
Hierdie boeke sal as gratis aflaaibare boeke beskikbaar wees om aan u vriende te stuur. 
Dankie vir u ondersteuning en vriendelike woorde. God seën jou, Susan. 
 
Jeremia 1: 17 Jy dan, omgord jou heupe en maak jou klaar en sê aan hulle alles wat Ek jou sal beveel; 

wees nie vir hulle verskrik nie, dat Ek jou nie vir hulle laat skrik nie. 

 

Woorde van die Here: "DIE HEILIGHEID VAN MY WÊRELD SAL MY BRUID VERSTOM." 

MY dogter, Ek kan jou woorde gee: Kinders, dit is jou Heer, Hoog en MAGTIG! Ek kom vir MY Kerk. Sy 

maak haar gereed. Sy is pragtig in MY aangesig. 

Ek verlang om haar huis toe te neem om haar wit, ongerepte Heiligheid van die Koninkryk te wys. Sy 

het nie die Heiligheid beleef wat op haar in hierdie lewe wag nie. 

Die Heiligheid van MY Wêreld vir MY Bruid wat kom, sal jou asem wegneem. 

Almal in My Koninkryk is bekleed met Reinheid, Onbeskadig, Perfek in elke opsig volmaak deur die 

Krag van My Heilige Gees. 

Daar is krag en mag wat deur MY Hemelse Koninkryk vloei. Almal word ten volle onderwerp aan die 

Krag van MY GEES en die atmosfeer is elektries: energiseer met Krag van MY Magtige Troon. 

Hierdie Krag sal 'n man in beslag neem en veroorsaak dat hy suiwer en volmaak voor MY leef. 

Daar is plesier met hierdie krag - die plesier wat uit MY regterhand kom ... die beloning wat al My 

heiliges toekom wat hulle lewens lewenslank aan MY voorlê: 

Wie MY soek in al hulle weë; 

Wie MY in hulle harte agtervolg;  

https://www.smashwords.com/books/view/162979
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Lê af die liefde vir hierdie wêreld en sy boosheid neer in ruil vir die begeerte om regverdig voor God 

te lewe. 

Belonings vermeerder daagliks in hierdie lewe vir diegene wat kies om in MY Wil te kom, wat met MY 

Hart in lyn gebring wil word; MY Beskouing; My gedagtes. 

Diegene wat 'n dienskneg se hart het teenoor diegene rondom hulle, sal die skatte van MY Hart 

ontdek: ewige plesier in die Koninkryk van God. 

Moenie toelaat dat die kortstondige versoekings van hierdie lewe en die vlees jou verlei nie. Ja, 

sonde is aangenaam vir 'n tyd, maar gou word dit tot die dood en vernietiging van diegene wat weier 

om God te soek en kies om vry te wees van die sonde wat hulle aftrek. 

Volg MY en Ek sal jou 'n nuwe manier van lewe wys. 

Lê jou laste by MY Voete en laat MY toe om jou koue hart te verander na 'n warm hart van vlees. Jy 

kan dit nie sonder die Mag van MY HEILIGE GEES doen nie.  

Dit is onmoontlik om in jou eie menslike krag te probeer, alhoewel jy die sonde kan verower, 

afgesien van My en My Bloedbedekking - Jy sal elke keer kortkom en in sonde se boeie terugval.  

Moenie dat die sonde en MY vyand oor jou heers nie. Hardloop na MY en vlug van hom af.  

Binnekort sal dit te laat wees om deur MY oop deur te gaan na veiligheid wat nou nou beskikbaar is 

vir MY Bruid is.  

Sodra Ek haar by MY kant weg van hierdie onstuimige wêreld het, sal die deur toegesluit word en 

diegene wat oorbly, sal met MY vyand moet veg. 

Baie sal in hulle sondes sterf en sal vir ewig in die Hel gewerp word. Baie sal moeilike tye in die hande 

van bose mense wat deur demone beheer word, in die gesig staar. 

Dit sal die lot van diegene wees wat na MY terugkeer nadat die Bruid verwyder is. 

Kom NOU saam met MY. Kies NOU vir MY. Verlaat die beheer van die wêreld en volg jou REDDER.  

Slegs jy kan hierdie keuse maak. 

Baie sal deur hartkoppigheid wegval. U kan hierdie einde vermy. Daar is GEEN ander manier nie. Kom 

weg saam met my. Ek kan jou red. Dit is MY begeerte. 

Jou HERE en REDDER YESHUA 

 

KOÖRDINERENDE SKRIF: 

Efesiërs 5: 25-27 Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en 

Homself daarvoor oorgegee het.( 26) om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad 

deur die woord,( 27) sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of 

iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. 

1 Korintiërs 4: 20 want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. 
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Psalm 16: 11 U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u 

aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig. 

Jakobus 1: 14-15 Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok 

word.( 15) Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle 

ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. 

Esegiël 36: 26 En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart 

van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee. 

 

Woorde van die Here: "SLEGS DIE WAT IN MY WIL IS, SAL MET MY KOM WANNEER EK MY KERK 

WEGNEEM. “ 

Laat ons begin: Kinders, laat MY jou iets nuuts wys. 

Ek is 'n groot en kragtige God. Ek kan selfs die hardste harte verander en diegene verander wat MY 

die minste liefhet. 

Staan in die gaping vir diegene wat jy liefhet - buig jou knie vir hulle. Bid ernstig. Onthou, Ek soek 

diegene wat hul broers, susters, bure, vaders, moeders en verlore kinders wil help. 

Bid uit 'n hart wat desperaat is om diegene rondom jou te red van die ewige Hel. Dit is MY belofte 

om die gebede van diegene wat MY wil waarlik soek, te beantwoord: gee jou ALLEEN aan MY, lê jou 

lewe neer voor MY Voete - selfs jou eie toekomsplanne. 

Dan kan Ek jou gebede vir jou verlore familie en vriende hoor -  hul koue harte genees en  hulle 

teruglei na hulle GOD, maar jy moet eers jou deel doen. 

Onderwerp jouself aan MY Wil, laat MY toe om jou lewe te gebruik om ander rondom jou te red.  

Jy moet begeer om na jou eie planne te sterf om my toe te laat om jou lewe te gebruik soos ek paslik 

sien - dan en dan eers sal jou gebede ware krag dra. 

Is dit nie die moeite werd om ander te red nie? Uiteindelik sal jy ook jouself red. Net diegene wat in 

MY Wil is, sal saam met MY kom wanneer EK MY Kerk na veiligheid verwyder. 

As jy buite MY wil is en nie ten volle aan MY oorgegee het nie, sal Ek die deur toemaak en jy sal buite 

staan, en agtergelaat word aan 'n wrede lot : Groot verdrukking, pyniging, marteling. 

Kom kniel nou en gee jou wil oor, en onderwerp jou aan jou God. Ontvang MY Bloed bevryding en 

Bedekking. Ontvang MY erfenis van liefde wat Ek vir jou in MY Hemelse Lewe het. Dit wag vir jou: 

verlossing vir jou en jou geliefdes. 

Druk in vir die prys voor jou. Die uur is al werklik laat. Wees Lief vir jou HERE en REDDER. 

Romeine 9:18 So is Hy dan barmhartig oor wie Hy wil en Hy verhard wie Hy wil. 

Daniël 10: 12 Toe sê hy vir my: Wees nie bevrees nie, Daniël; want van die eerste dag af dat jy jou 

hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou 

woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom; 
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Spreuke 15: 29 Die HERE is ver van die goddelose, maar die gebed van die regverdiges hoor Hy. 

1 Petrus 3:12 Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die 

aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. 

Matteus 25: 10 En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed 

was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. 

1 Petrus 1: 3-4 Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote 

barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van 

Jesus Christus uit die dode,( 4) sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis 

kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. 

 

HOOFSTUK 5 

Die Woord van die Here: "SONDER JOU AF VAN DIE WÊRELD, VAN HAAR LEUENS: DIE MENSLIKE 

TRADISIES – DIE VERAGTING VAN DIE BEWEGING VAN MY GEES." 

Wie moet oor die konsep van heiligwees praat? Almal moet oor die belangrikheid van heiligmaking 

praat. Ons almal moet daaroor praat.   

So wat presies beteken God se Woord dat ons heilig moet wees? 

1 Petrus 1: 16 Omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig. 

Efesiërs 5: 27 Sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets 

dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. 

1 Petrus 4: 18 En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar 

verskyn? 

Matteus 7: 14 Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit 

vind.  

Heiligheid is nodig om die Hemel in te gaan, en min verkry hierdie Heiligheid volgens die skrif. 

Dit alleen moes veroorsaak dat meerdere mense oor Heiligheid moet praat en dit ook verstaan. 

So, hoe "Heilig" is God in elk geval? 

Wel, die Skrif sê dit in Job 15: 15: Kyk, in sy heiliges stel Hy geen vertroue nie; ja, die hemele is nie 

rein in sy oë nie; 

Romeine 3: 10-12 soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. (11) Daar is 

niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. (12) Hulle het almal afgewyk, saam 

het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. 

Ook in Job 14: 4 staan dit: Ag, kon maar ‘n reine voortkom uit ‘n onreine—nie een nie! 
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Markus 10: 27 Maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord: By mense is dit onmoontlik, maar nie 

by God nie; want by God is alle dinge moontlik. 

Matteus 5: 6 Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. 

Galasiërs 3: 6 Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. 

Matteus 22: 37 En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met 

jou hele siel en met jou hele verstand.  

Abraham het hom gevul met GOD - en sy fokus was op God gewees. En as gevolg hiervan het God 

Abraham "regverdig" of "heilig" genoem omdat hy met 'n geloof in God vervul was. En as gevolg van 

sy geloof in God was daar geen plek vir die dinge van die wêreld nie. 

Vandag kan enigeen wat met die HEILIGE GEES gevul wil word en in God glo, dit vra en ontvang. Daar 

is niks wat jou daarvan weerhou nie, behalwe jou begeerte. Twyfel lei tot ongehoorsaamheid en 

ongehoorsaamheid lei tot ramp. 

 

VOORBEREIDING VIR DIE HERE SE WEDERKOMS: 

1. Bekeer julle, vergewe almal, glo dat die Here vir julle sondes gesterf het en bely julle geloof aan 

ander. 

2. Gee jou ALLE aan die Here oor (toekomstige planne ook). 

3. Bid om deur die Bloed van CHRISTUS gedek te word 

4. Vra om 'n VOLLE olielamp te hê en gevul te word met die HEILIGE GEES 

5. Lees jou Bybel daagliks. 

 

Woorde van die Here: "BAIE SAL EERDER DOOIE, LEWELOSE AFGODE AANBID IN PLAAS VAN DIE 

GESIG VAN DIE LEWENDE GOD TE SOEK.” 

Hierdie brief is vir elkeen wat sal luister: Ek is God. Ek regeer van Bo. MY wese is van Suiwer Lig. 

MY Teenwoordigheid is oral, alhoewel jy MY nie sien nie; MY Teenwoordigheid kan gevoel en ervaar 

word deur diegene wat MY aangesig soek met hulle hele hart, siel, verstand, en krag. 

Alhoewel dit My begeerte is, soek baie min van My mense My. Keuses moet gemaak word, want te 

veel is vasgevang in die weë van die wêreld. 

Te veel sal eerder voor die aanbidding van dooie, lewelose afgode sit en aanbid as die Gees van die 

Lewende God, die SKEPPER van alle lewe, die MAKER van hulle siel. 

Dit is 'n hartseer situasie. Uiteindelik, wanneer jy voor MY staan soos al MY kinders sal Ek sê:  

"Ek het jou nooit geken nie. Vertrek van MY, julle werkers van ongeregtigheid." 

Dan sal jy na jou ewige bestemming wat die ewige Hel is gaan. 
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Dit sal gebeur. 

Die meeste mense word na die Hel toegewys omdat hulle hande die dooie afgode en sondes van 

hulle vlees begeer oor die Lewende, Lewegewende God.  

Dit was hul keuse en keuses het gevolge. So jy is op 'n kritieke tydstip. 

Jy kan jou GOD kies of teen MY vir MY vyand. 

Daar is geen middelweg nie. 

Jou gebrek aan 'n keuse vir MY is nog steeds 'n keuse teen MY. 

Jy is lou en Ek sal jou uitspoeg. 

Julle halfhartige liefde vir MY bring geen plesier nie. Die helfte van jou hart behoort aan jou eie 

wêreldse passies en uiteindelik tot MY vyand. 

Julle is heeltemal Syne, tensy jy heeltemal Myne is 

MY kinders verstaan jy dit nie? Lees MY Woord. 

Leer ken MY Plan vir jou lewe. MY WEG is hoër as joune. 

Ek het groot planne vir jou lewe nou en vir ewig in MY pragtige Koninkryk. 

Daar is liefde en passie wat op jou wag: 'n liefde wat jy nooit sal vind in jou leë, wêreldse strewe 

waaraan jy so wanhopig vasklou nie. 

Neem My volledig aan, gee jou heeltemal oor. 

Maak my Here, Meester, Verlosser, alles in alles. 

Ek wil jou heeltemal hê. 

Tweede beste sal nie doen nie. 

Jy moet eerder MY heerskappy in hierdie wêreld as jou ALLES IN ALLES begeer, of jy behoort nie aan 

MY nie.  

Dit is MY WEG, hoewel min dit vind, baie min. 

Die Weg is Smal, maar vir diegene wat dit vind, wag daar 'n Maaltyd van Vreugde. 

Gee jou ALLE oor. Bekeer van jou sondes. Jy kan nie jouself reinig vir 'n Heilige GOD nie, behalwe 

deur MY en MY Krag nie, so gee jouself heeltemal oor net waar jy is en laat die res aan MY oor: die 

BEGIN en VOLEINDIGING van jou geloof. 

Kom ervaar die liefde waarmee Ek jou ontvang. Ek wag en dan sal Ek MY Bruid uitneem. 

Die uur het nou kort geword. Moenie jou siel in gevaar stel nie. Jou verlies sal groot wees. 

Ek, LIEFHEBBER van jou siel, Yahushua ha Mashiach 
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KOÖRDINERENDE SKRIF: 

Jesaja 44: 14-17 Een gaan sederbome afkap, en hy neem ‘n steeneik of ‘n eikeboom en laat een vir 

hom opgroei onder die bome van die bos. Hy het ‘n pynappelboom geplant, en die reën het dit 

grootgemaak. (15) Daarna dien dit die mens as brandhout, en hy neem daarvan en maak hom warm; 

ook steek hy dit aan die brand en bak brood; ook maak hy daar ‘n god van en buig hom daarvoor 

neer; hy maak daar ‘n gesnede beeld van en kniel daarvoor neer. (16) Die helfte daarvan het hy in 

die vuur verbrand: by die een helfte eet hy vleis, hy maak braaivleis klaar en word versadig; ook 

maak hy hom warm en sê: Ha, ek het warm geword, ek het vuur gesien! (17) En van wat oor is, maak 

hy ‘n god, sy gesnede beeld; hy kniel daarvoor neer en buig hom en aanbid dit en sê: Red my, want u 

is my god! 

Matteus 7:14 Want die Poort is Nou en die Pad is Smal wat na die Lewe lei, en daar is min wat dit 

vind. 

 

Woorde van die Here: "SONDER JOU AF VAN DIE WÊRELD, VAN HAAR LEUENS: DIE MENSLIKE 

TRADISIES – DIE VERAGTING VAN DIE BEWEGING VAN MY GEES."    

Skryf MY Woorde: Kinders, Ek, jou Here, kom na jou toe in angs. Ek is naby in hierdie uur om MY Kerk 

uit die kloue van die bose te red, maar in teenstelling hiervan sal die oorblywende wêreld 

vernietiging en voortdurende ellende sien. 

Die mense het teen MY gekies, hulle GOD, hulle MAKER.  

Die uur kom om die paar te red wat regtig vir MY gekies het ten spyte van die aantrekking van die 

wêreld en die begeertes van hul eie weë. 

Hierdie getal is min, alhoewel MY boodskappers van hierdie waarheid voortgaan om te openbaar en 

MY Boek spreek duidelik hiervan. 

Jy gaan voort om hierdie waarskuwing te ignoreer asof dit nie van toepassing is op jou en diegene 

rondom jou nie - asof jy spesiale immuniteit vir MY Woorde en Waarheid het. 

My kudde leiers glo ook leuens en probeer om hulself nog 'n interpretasie van My Woord te vertel. 

Die kerke glo dat hulle baie sal sien wat gered is voor die laaste uur van MY Wederkoms vir MY Bruid. 

Hulle is baie verkeerd, opgeblaas, stywe nek, vol van die woorde wat hulle self wil hoor: die woorde 

wat hulle ore kielie. 

Hulle beweeg nie in My Gees nie en hulle hoor nie My Waarheid nie. 

Ek is nie 'n Man wat leuens vertel nie. 

Baie min sal vrygestel word van die boosheid wat oor die aarde kom, 

Sodra die Weerhouer (My Gees) onttrek is,sal min die swaarkry van die Groot Verdrukking vryspring. 

Dit moet jou laat bewe, jou op jou knieë bring, omdat jy ontevrede is met die leuens en misleiding 

van die wêreld wat jou mislei. 
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Kom uit die wêreld, kom los van haar leuens: die tradisies van mense en haat vir die beweging van 

My Gees en al Sy Heilige manifestasies in julle kerke. 

Weet jy nie dat My Gees en Ek Een is nie? 

Kan jy dit nie verstaan nie? 

Wanneer jy die bonatuurlike Krag van My Gees verwerp omdat dit te veel vir jou is, verwerp jy jou 

Verlosser, die Een wat jou Losprys aan die Kruis van pyn en lyding betaal het. 

Binnekort kom Ek vir diegene wat My liefhet - 

Die Geheel van My: My Gees, My Waarheid, My Weg, My Krag. 

Diegene wie se skubbe van hul oë val, sal MY sien wanneer Ek kom. Die res wat nog skubbe oor hulle 

oë het, sal MY Koms mis, maar hulle sal weet Ek het gekom en gegaan sonder hulle. 

Watter hartseer sal oor diegene kom wat My in hulle gedagtes volg, maar nie in hulle harte nie. 

O, die verlies wanneer hulle sien hoe hul koue harte in die hande van MY vyand sal staan. 

Dan sal hulle koue harte uiteindelik in wanhoop smelt en hulle sal die bitterheid beker moet drink 

om in MY Koninkryk te kom.  

Dit kom, selfs by die deur. So omgordl jouself, trek jou wapenrusting aan, gee jou ALLES oor en 

bekeer jou wat probeer het om die sonde in jou eie krag te verower omdat jy die beweging van MY 

GEES in jou lewe verwerp het. 

Lees MY Woord, raak vertroud met die waarheid. Tyd loop uit...  

DIE ALFA EN OMEGA HET GESPREEK. 

 

KOÖRDINERENDE SKRIF: 

Efesiërs 4:30 En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van 

verlossing. 

Lukas 17: 26-30 En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die 

Seun van die mens. 27) Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op 

die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het. (28) Net 

soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het 

geplant en gebou.( 29) Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die 

hemel af gereën en almal vernietig.( 30) Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die 

mens geopenbaar word. 

Jeremia 17: 23 Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar hul harte verhard om nie 

te luister nie en geen tugtiging aan te neem nie. 
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2 Timoteus 4: 3 want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, 

omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle 

eie begeerlikhede, 

2 Tessalonisense 2: 7 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat 

hy wat nou teëhou, onttrek is; 

Matteus 23: 27-28 Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte 

grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is.( 28) So 

lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en 

ongeregtigheid. 

Romeine 7: 4-5 So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van 

Christus, om aan ‘n ander te behoort, naamlik aan Hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot 

eer van God vrugte kan dra. ( 5) Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur 

die wet kom, in ons lede gewerk om vir die dood vrugte te dra. 

 

HOOFSTUK 6 

Die Woord van die Here: "DIEGENE WAT MY NOUGESET VOLG, SAL ONTSNAP VAN DIE BOSE WAT 

KOM OM DIE MENSE TE ONTWRIG."   

Selfs baie Christene glo nie in die WEGRAPING nie. 

"WEGRAPING" is die gebeurtenis waarby die ware volgelinge van CHRISTUS (ook bekend as die Bruid 

van Christus) bonatuurlik verwyder word voor die aanvang van verdrukking of Groot Verdrukking 

(wat in die Bybel gewaarsku is) wat oor die wêreld kom. 

Nou glo baie nie in die Wegraping-gebeurtenis nie en sê die Christene is gedoem vir verdrukking. 

Wel, dit is gedeeltelik waar. Die "lou" Christene (dieselfde wat die Here sê dat Hy hulle sal uitspoeg) 

sal agtergelaat word om verdrukking of skielike vernietiging in die gesig te staar. 

Die lou christene is diegene wat gedeeltelik geïnteresseerd is in die HERE en tog ook baie 

geïnteresseerd in deelname aan wêreldse aktiwiteite en steeds die wêreld omhels. GOD sê die 

wêreld is 'n vyandskap vir HOM en jy kan nie beide God en Mammon dien nie. 

Matteus 6: 24 Niemand kan twee here dien nie; want òf hy sal die een haat en die ander liefhê, òf hy 

sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie!  

2 Timoteus 4: 8 Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige 

Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief het. 

Matteus 24: 42-44 Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. (43) Maar weet 

dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat 

het dat in sy huis ingebreek word nie.( 44) Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van 

die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.  
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Die Here se koms is soos 'n dief in die nag volgens hierdie Skrifgedeelte. Die mense word vertel "om 

gereed te wees." Hierdie Skrif beskryf mense wat gereed is, wag en vertel om te kyk, daarom: dit sal 

nie 'n groep hopelose, bedrieglike Christene beskryf wat deur die Groot Verdrukking toegewys word 

nie. Die twee groepe verskil in voorkoms. 

Diegene wat NIE vir die Wegraping waak nie, gaan nie saam nie omdat slegs net bewakers wat die 

Here se wederkoms verwag sal wegdraai van die hopeloosheid van hierdie wêreld na 'n blink 

toekoms met die Here.  

Trouens, deur te ontken dat die Wegraping-gebeurtenis waar is, is diegene wat sê dat daar geen 

Wegraping in die Bybel is nie. Hulle laat die dood los in hulle situasie en nie 'n seën nie, en hulle 

bevry hulself vir die verdrukking deur die krag van hul eie woorde, ‘n vloek oor hulleself: 

Deuteronomium 30: 19 Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die 

dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou 

nageslag, 

 

Baie mense sê die woord Wegraping is nie in die Bybel nie en hulle wil die Wegrapings gebeurtenis 

heeltemal afskryf. O regtig? 

Die Wegrapingsgebeurtenis het eintlik baie skrifverwysings, insluitend hierdie verse: 

1 Tessalonisense 4: 17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer 

word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 

1 Korintiërs 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. 

Markus 13: 32-37 Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die 

hemel of die Seun nie, maar net die Vader. (33) Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die 

tyd daar is nie. (34) Dit is soos ‘n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte 

volmag gegee het, en vir elkeen sy werk, en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak. 35 

Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie: in die aand of middernag of 

met die haangekraai of vroeg in die môre nie; (36) dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die 

slaap vind nie.( 37) En wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal: Waak! 

 

Woorde van die Here: "DIEGENE WAT MY NOUGESET VOLG, SAL ONTSNAP VAN DIE BOSE WAT 

KOM OM DIE MENSE TE ONTWRIG."   

Ek is gereed om vir julle MY Woorde te skryf:  

Binnekort sal jou Here in die lug Verskyn My kinders 

Ek sal My Kerk Wegraap. Ek sal jou saam met My huis toe neem. 

Ons sal na die hoogtes vlieg. Diegene wat MY nou volg, sal die onheil wat kom om die agtergeblewe 

mense te vernietig, ontvlug. 
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Daar is 'n Golf van Vernietiging wat oor die land beweeg-dit is die gevolg van die kwaad. 

Boos is die beweging wat weg van 'n Heilige God is om te kies vir opstand teen jou God, jou MAKER. 

Dit is 'n belediging teen MY Wil om MY Weg, MY Waarheid, MY Lig te verwerp. 

Dit is 'n beweging om die duisternis en die weë van MY vyand te omhels, wat daarop ingestel is om 

alles wat Ek, God, liefhet, te vernietig. 

Ek laat hierdie duisternis toe. Ek kan nie opstand, ongehoorsaamheid en opsetlike kwaad teen MY 

Wyse en Waarheid beloon nie. 

Die dinge wat jy sien kom in die wêreld, behoort vir jou geen verrassing te wees, as jy MY Woord lees 

nie.  

U weet dat die Loon van Sonde die dood is en nou is daar 'n Golf van die Dood wat oor die hele 

wêreld beweeg as 'n direkte gevolg van openlike sonde teen My Heilige Gees. 

So nou, het EK MY hand van beskerming verslap wat Ek bestendig gehou het, maar nou ervaar die 

wêreld wat gebeur wanneer hulle verkies om God ALMAGTIG te verwerp om gode en bose heersers 

na te streef.  

Daar sal 'n paar gered word wanneer EK MY Bruid verwyder, in teenstelling met wat baie wil glo.  

Baie Valse Leraars wil My Woorde verdraai om die mense tevrede te stel. 

Die mense Wil Nie die Waarheid hê nie. 

Hulle wil die wêreld Aanraak, Voel en Hanteer en hul Leiers sal hulle eerder toelaat om hierdie 

Leuens te glo as om die Waarheid voor hulle te plaas. 

Die mense sal die ergste in die gesig staar omdat hulle harte lief vir die kwaad is.  

Kinders, luister nie na die leuens wat jy gevoed word nie. Jy word mislei en is op die BREË PAD NA 

DIE HEL, as jy voortgaan OM TE GLO DAT JY JOU KLEED KAN VUILMAAK en na die wêreld soos Lot se 

vrou kan terugkeer. 

Jy kan nie die wêreld en jou God liefhê nie.  

My Weë meng nie met die wêreld se weë nie. 

Sodra jy begin beweeg het om die weë van die wêreld te aanbid, hoe besluit jy dat jy te diep gegaan 

het? 

'n Bietjie suurdeeg bederf die hele deeg. Jy moet wegtrek – wees afsonderlik gereed. Slegs dit sal 

verligting vind van die bose wat na die wêreld kom wanneer EK terugkeer vir MY Bruid, MY Suiwer 

Bruid. 

Soek My vir hierdie Reinheid. 

Slegs net EK kan jou hulp om tussen die weë van die wêreld en MY WEG te onderskei: net MY GEES 

wat in jou gees woon. 
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Daar is geen ander manier nie - nie deur jou mag of deur jou krag nie – 

Slegs deur die Krag van My Heilige Gees kan jy die vlees verower. 

Kom lê jou lewe by MY voete. Gee ALLES. Dit is nie te laat nie.  

Kom terug na jou eerste liefde, die een wat jou geskep het. MY Hart wag geduldig. Moenie vertoef 

nie. 

Kom met jou Verrimpelde en Vuil Kleed. 

Ek sal jou vashou en jou trane afvee. Ek wil jou liefhê. Jy skop teen die prikkels. Hou op om teen jou 

MAKER, SKEPPER te veg. Gee aan MY oor. Dit is jou Lankmoedige Here. 

 

KOÖRDINERENDE SKRIF: 

Matteus 7: 21 Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind, en die 

kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. 

Efesiërs 5: 6 Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die 

kinders van die ongehoorsaamheid.  

Romeine 6: 23 Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe 

in Christus Jesus, onse Here.  

Sagaria 8: 17 En julle moet nie mekaar se onheil in jul hart versin nie, en nie die valse eed liefhê nie. 

Want dit alles haat Ek, spreek die HERE.  

Galasiërs 5: 9 ‘n Bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur.  

Sagaria 4: 6 Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE aan Serubbábel, naamlik: 

Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.  

 

Woorde van die Here: "MOET NIE JOU SIEL IN GEVAAR STEL VIR WAT ‘N KORTSTONDIGE 

KORRUPTE, BOSE WÊRELD BIED NIE." 

Ja, Susan, ons kan begin: Kinders van die HOOGSTE, ek kom in groot erns na jou toe. 

Daar is baie min van julle wat aandag aan MY waarskuwings gee. Die wêreld wyk weg van sy GOD en 

jy slaan nie ag nie. 

MY mensekind, jy dink dat hierdie verskuiwing wat die wêreld in die rigting van die kwaad maak 

onbeduidend is en dat dit geen ware betekenis en gevolge het nie, of dat dit nie tot 'n negatiewe 

einde sal lei nie. 

Jy ken MY of MY Weg nie as jy nie erken dat die beweging van 'n wêreld wat na die bose loop, nie 

eindig met 'n negatiewe uitkoms nie. 

Hoe verder die wêreld van MY Heiligheid wegdryf, hoe verder spiraal die hele mensdom. 
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Die bewyse hiervan is duidelik: oorloë en gerigte van oorloë; pestilensie en mens se harte wat koud 

word. 

Binnekort sal die duisternis alles omvattend wees. Die waarheid is besig om 'n skaars kommoditeit te 

word. 

Huise en gesinne is uitmekaar geskeur. 

Dit is maar net die begin van wat hierdie aarde sal tref. Jy het die kans om die ergste wat kom te 

ontsnap.  

MY Bruid sal na veiligheid verwyder word. 

Slegs diegene wat 'n volle en volledige oorgawe met 'n opregte berouvolle hart gemaak het, en 

diegene wat MY met hul hele hart, siel, verstand en krag volg, sal gereed wees wanneer die trompet 

blaas en die Kerk na veiligheid geneem word. 

Wil jy saam met die min wees wat weggaan, die paar wat die wêreld en sy antichris gees verwerp 

het? Hierdie keuse is vir jou om te maak.  

Ek kan jou nie 'n plek in MY Hemel belofte belowe as jy vir 'n tweede kans glo nadat Ek die Bruid 

verwyder het nie:  skielike vernietiging sal kom en baie sal vernietig word na die verwydering van die 

Kerk. 

Moenie jou siel in gevaar stel vir die kortstondige nastrewing van 'n korrupte, bose wêreld nie, want 

jy kan nie in eie krag jou hande  van hierdie wêreld af wegdraai en na MY toe draai nie. 

Hartseer wag op diegene wat MY nou verwerp. Moenie soos Lot se vrou wees nie. Keuses moet 

gemaak word. Jou besluiteloosheid is 'n keuse.  

Laat Ek jou hart met My Bloedbedekking skoonmaak deur die Waarheid van My Woord. 

Laat My toe om jou hart voor te berei, en jou te reinig sodat jy soos goud kan skyn en dan sal jy in 

staat wees om voor My in My Koninkryk te staan. 

Daar is geen ander weg na die VADER nie, maar net deur MY.  

Kerk, jou Here wag geduldig vir jou om skoon hande en 'n skoon hart te begeer sodat ons vir ewig 

saam kan wees. Laat hierdie woorde in jou ore lui en dit in jou hart infiltreer. 

LANKMOEDIGHEID HET GESPREEK. 

  

KOÖRDINERENDE SKRIF: 

Matteus 24:  6 En julle sal hoor van oorloë en gerigte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, 

want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. 

1 Korintiërs 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. 

Matteus 24: 12 En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. 
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Efesiërs 5: 26 Om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, 

Joh. 14: 6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die 

Vader behalwe deur My nie. 

1 Tessalonisense 5: 3 Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf 

hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. 


