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BOEK 1 

NATUURKATASTROFE 

19/2/2008 0h45 

In daardie dae het die mense afvallig en goddeloos geraak en daar was net een manier 
om die aarde te suiwer. Eers was daar net water, maar nou sal dit wees deur vuur.  
  
Hoofstuk 1 

  
Soek na My terwyl Ek nog te vinde is, want die dag sal kom dat Ek Myself van die 
mensdom gaan onttrek. Op geen manier sal hul MY dan kan vind of liefhê as hul My nie 
vooraf in hul harte ontvang het nie. Ek klop sag en bring brood vir dié wat oopmaak. 
Reinig jou, sodat Ek ook jou hart WIL betree. Rig jou blik op My en word bevry van elke 
sondelas en dood. Ek sal jou sake bestuur, sodat jy elke moontlike tydjie op My skoot 
kan kom sit dat Ek jou weer op kan rig en versterk vir MY werk. Jy is net hier om My 
opdragte uit te voer in Liefde, want om geen ander rede sou Ek jou die jare se 
beproewing laat deurgaan om net nog ‘n lewe oor te gee aan Satan nie. Hy is jou nie 
werd nie, My kind. Behaag jou in My, want Ek is jou Bron van Krag. Die dae gaan kom 
dat Satan listig gaan rondloop soos ‘n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Sy 
kake sal oopstaan en sy tande geslyp om die bloed van My kleintjies te vergiet en te 
vernietig, maar hou vas aan My woorde, want Ek kom dan nie meer oor lank nie. 
Versterk jou in My liefde en huidige teenwoordigheid, want daarin sal jou krag lê.  
  
Op die dag dat die aarde waggel en ronddraai soos ‘n dronk man, sal Ek My kleintjies 
onder My vlerk versamel, sodat niemand en geen watervloed of gebou op hulle trap nie. 
Ek roep julle by die Naam, dogter van Sion, jy is Myne. Roep My voortdurend aan in 
julle harte, want daar is Ek heeldag te vinde. Ek wag geduldig om ingenooi te word, 
sodat Ek kan spreek met nog ‘n gewillige kneg. 
  
Nie in glansrykheid en glorie besoek Ek julle nou, maar in die eenvoud van ‘n 
Mensehart, Adamskind. 
  
Ek verheug My van harte in jou Jerusalem, dat jy op jou Vors se roepstem ag slaan na 
jare se oortreding en hardheid. Ag jouself bevoorreg om My naby jou te hê. Want Ek bly 
die Ewige Skepper van Liefde wat Hom nou weer tot Myne op die aarde wend. 
  
Verseker sal die dag kom dat jy jou hardheid gaan berou, maar kom nou na My dat jy 
kan ophou ly. Ek het vir jou sorge gesterf, dat jy die lewe saam met My kan verwerf. 
Amen. 
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Hoofstuk 2 
  
Doen My Wil en jy sal lewe sê Ek herhaaldelik, maar bring dit nou met nuwe krag aan 
My kleintjies, want in gehoorsaamheid aan My voedsel-riglyne sal jy beklee word met 
die wit kleed van reinheid en Liefde en jy sal lewe.  
  
Ek roep julle, kom, My kleines. Kom vind nou al skuiling in My woorde, want jul volstaan 
nog maar net die treë van ‘n pasgebore kind in geloof en sal binnekort die voetstappe 
volkome in My rig. Dank My nou al vir die genade wat bewys gaan word, want dit is 
onmeetlik en heerlik vir die kind wat My taal van Liefde leer verstaan. Ek spreek tot jul, 
sodat jul kan lewe voor My aangesig.  
  
Ek verlang na jul jubelsange soos My Israel saam met Dawid en Salomo van ouds. 
Weer sal Ek jul in My tempel versadig dat jul kan juig in My heiligheid. Amen.  
 

Hoofstuk 3 
My kind, jy wonder nou oor die woorde van nou-net, maar berus daarin dat Ek al die 
antwoorde het.  
  
Die maan sal verflou en die sterre sal val, maar nogtans bewaar Ek My geliefdes in die 
heelal. Die maan sal verdonker en sonlig sal nie meer te siene wees wanneer Ek 
besoeking kom doen op die vyande van My volk. Eens het hul met oorwinning en 
Satanslag gejuig, maar sal dan van My Almag moet getuig. Dit bly ‘n grootse wonder 
dat Ek aan jul sal dink in die benoudheid, want aan elke ander kom dan toe, ‘n ewige 
koudheid.  
  
Hy is ons Bron van krag, Israelvriende wat Sy werk gaan vermag. Loeiend sal winde en 
water om ons vloei, maar in ons harte sal ons juig en ons met die Heilige van Israel 
bemoei.  
  
Nog ‘n rukkie sal sy asemhaal en dan gaan Ek die kom haal wat van verstomming wil 
beswyk – na My in die ewigheid. Soet sien hulle neer op die wat My bly begeer. Ek kom 
verseker na elkeen wat My in stilte aanroep, want Ek sal nie My skapies vir ewig 
bedroef. Die vyand sal verloor – Sy grootste troef, naamlik mag oor die siel, want jul sal 
spoedig tot My bekeer. 
  
Ek kom weer, My skapies, verheug jul daarin, want jou Koning kom sonder meer na 
Jou. Open jou hart en saag af die deure dat Ek en jy vir ewig in mekaar se 
teenwoordigheid bly. Ek sal jou ook belei voor die regterstoel en Ek sal selfs so aan die 
geringste doen. Pak My nie weg, diep in jou hart, maar skryf My in hoofletters oor als 
wat eers belangrik was. Ek kom stil, maar maak My woning in ‘n ontvanklike hart en 
daar sal Ek heers as jou Koning. 
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Gehoorsaam My in opdragte, want daardeur word jy nederig en sal My voorsiening aan 
elke behoefte aanskou. Ek praat nie verniet nie en kan tug nie verbied nie, wat Ek kan 
net gehoorsame knegte gebruik. Luister as Ek praat, My kind. Ek het jou lief. Amen. 
 

Hoofstuk 4 
Kom na My en Ek sal jou bewaar in tye van onheil en dood. Niks sal jou skei van My 
Liefde. Verdrukking, vervolging en swaard sal wees aan die orde van die dag, maar Ek 
staan elkeen by wat op My wag. Soet sal My woord in hul binneste klink as Ek oor My 
aarde en die teëstander besoeking doen. 
  
Soek My in die reinheid van water, in die helderheid van sonlig, in die klanke van ‘n 
lofsang en herinner jou daardeur aan My glorieryke Naam. Jy is my hande, My pen op 
papier en daarom kan Ek afguns en ongehoorsaamheid nie verduur. Konsentreer op My 
woorde van Liefde aan jou en bly sodoende aan My stem getrou. Lê af jou liggaam en 
sondig nie meer. Die tyd is verby om herhaaldelik te wil bekeer.  
  
Kom nou, My bruid, jou tyd het gekom, dat jy vir My alleen moet blom. Bekoorlik sal jou 
voete voor My dans as jy met spoed My woord na heinde en verre moet lei. Jou pas sal 
My verheug, want in jou ywer word My hart verbly. Ek besoek jou nou dag en nag, want 
daarin lê ons krag. Jy is Myne, die tyd het gekom en elke oog sal hom binnekort 
verstom.  
  
Geval het Egipte en daarna Babilon tesaam, ter wille van My ewige Naam. Die aarde 
sal sy vuurpoele oopmaak om meer as rook die atmosfeer in te blaas. Jul het al hiervan 
gelees, maar Ek sê weer, geweldig sal wees, die val van die reus.  
  
Ter wille van My aardse geslag sal Ek dit maak, nie baie lank nag, maar geen steen sal 
ongerep bly – daar waar My volk so bitterlik moes ly. Ek praat al lank met 
afgodsdienaars en roep al harder – kom! Die tyd is byna verby vir vergewe, want 
verdoemenis is skielik aan’t kom. 
  
Ek praat nog altyd deur knegte en roep hul tot My – waarheidsgetrou, maar nog kom 
daar valses wat My werk wil verbrou. Let op na My Gees in jou, My kind, want net 
daarin sal jy die waarheid vind. Ek bemin elkeen wat Sy kontak met My wil bewerk en 
sal so elkeen binnekort versterk. Amen. 
 

Hoofstuk 5 
 My dag breek aan, jul planne is reeds van die baan, want Ek sal sorg vir als wat jul 
mag nodig hê as jy dit nou reeds in My hande kom lê. 
  
Lê jou lewe af, voor die wêreld dit vra, dan sal jy dit met oorgroot vreugde kan dra. 
Roep My aan vir jou Lewensbrood, want in My bestaan geen nood. Wees maar net 
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tevrede in wat Ek voorsien, dat jy My met toewyding kan bly dien. Jy is myne, kom eet 
uit My hand, Ek doen altyd My Woorde gestand.  
  
Soek weereens My aangesig en Ek sal aan jou verskyn. Nie slegs ‘n buitelyn sal My in 
jou oë omlyn. Ek sal My openbaar aan elkeen wat in Liefde tas na die Enige helpende 
hand van Immanuel wat in Gees deur jul binneste treë. Open jou geestesoë en vind My 
naby, dat Ek jou in als kan rig en lei. Onthou, jy loop OP My en so loop Ek IN jou. Dis 
jou Vryheid, dat jy My as Weg bewandel en sodoende nooit wankel. Ek help jou op, dra 
jou en rig jou doelwit op die Lig voor oë. As jy op My bly sal Ek jou veilig daarheen lei. 
  
In ewighede sal jy nooit meer val, want die Engel van Lig het Sy weg, in jou, se einde 
bereik. Jy het tot My bekeer en wat meer as ewige oorvloed en seën in My liefde kan jy 
dan begeer. Amen.  
 

Hoofstuk 6  
Ek roep na jou, My volk van Jakob. Deur My hand word elke dier gevoed. Ek bring 
manna om My liefling te verkwik, voor die wêreld se aangesig, want net die beste sal 
My bruid van My kry. Verenig met My voor daardie uur dat My liefde in jou brand. Jy 
bou verseker nie op sand. Amen. 
 

Hoofstuk 7  

19/2/2008 2h57 

Jou krag is vandag in My hand, My volk. Ek maak en breek, versamel en seën, bekeer 
en beheer die voorsiening van dié wat na My vra. Ek het jul skuld gedra en kom maar 
net toewyding vra. Sekerlik is jy steeds oop vir ly, maar nie sonder om My te belei. Ek 
versterk jou en neem jou Gees in My arms om jou voorhoof te kus as die vyand jou 
raak. Pyn sal jou dan nie traak.  
  
11h58  
  
Ek het gekom om jul harte vir My te reinig. By My bly jul veilig al skud die aarde se 
fondamente en bloei die lug in pyn. Ek dra My bemindes selfs in hul slaap om te 
ontwaak in ‘n algeheel nuwe staat – Een met My.  
  
Kom staan in hierdie ry, my vriend, want dis voorwaar ‘n grootse voorreg – so 
onverdiend. Die hemele sal ons binnekort geopen sien as ons deemoedig ons in Sy 
versorging verbly. Ek roep jou vir ons Meester, kom gou! Ons sal dit nie ‘n oomblik 
berou.  
  
Dra dié woorde in jul harte, My volk, want Ek is reeds teenwoordig in die wolk wat jul 
omvou met beskerming. Bring die ander na My nader, sodat Ek met spoed My koring 
kan vergader. Die oestyd breek aan en jul ken nou al My baan. Verheug jou as harte 
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ontvanklik luister, want dan bevry jy hulle uit duister. Sing voor My aangesig, My volk, 
want My hart verheug Hom nou uitermate in jou. 
 

Hoofstuk 8 
 Daar kom ‘n dag op jou pad as jy JHWH verwerp wat Ek jou weer ter aarde sal moet 
werp. Jy kan dan maar weer voor begin op jou roete en soeke na My, want jy’t die nou 
pad se poort totaal mis gery.  
  
Het jy nie ag geslaan op My Wet van Liefde? Ek het aan jou vele “naastes” gestuur om 
dit te beoefen, maar selfs vir My kon jy nie ten volle bemin. Hoekom vrees jy dan vir die 
duister as jy voortdurend vlug vir My Lig? Ek is naby en jy kon My maklik vind as jy 
maar net wou.  
  
Bring jou sorge vir My, Ek sal jou kruis dra as jy saamloop en My bloedspoor aanskou. 
Ek het reeds vir jou gely, maar jy moet dit bely en GLO dat Ek oorwin het ook vir jou. Ek 
het gekom in jou Gees en deel My Brood in hierdie wat jy lees. Oordink jy dit nou of bly 
jy slegs aan jou vlees getrou?  
  
My skryfkneg hét My lankal gevra om haar laste te dra en EK het met ‘n sagte 
teenwoordigheid haar My leer bemin. Moenie My getuienis skend, maar soek eerder 
waarin jy alles jou na My kan wend, soos sy. Soek My, Ek herhaal, soek MY soos ‘n 
kleintjie na Sy ma, want aan My bors sal jy jou beskerming, Liefde en versorging vind – 
totaal volmaak.  
  
HalleluJah! Dank Hom, o volk! 
  
Sekerlik bewonder jul My skepping in foto’s, gedigte en vermaak. Behaag jou in My 
solo-sorg, want eens kon jy dit saam met My help bou. Hoekom as nuttelose, materiële 
wêreldvrede-bewerker sit, as jy op vleuels van My Gees nuwe skeppings kan onderhou. 
Onthou daarin: My vrede gee Ek julle sonder salaris of geld-verdriet. Soek My eerste 
om dit in die hiernamaals te verwerf, want jou kerfstok het al te veel afgods-kepe gekerf. 
Ek maak vir jou ‘n nuwe een waar jy nie langer jou kop op aarde sal neerlê in 
verknorsing, maar ook wegdoen met alle tyd-vermorsing. Jy is Myne en sal weer heers 
as My koninkryk voor julle vernuwe is. Dra My net in jou hart, dit is die geseëndste 
voetpad, My kind. 
  
Ek roep na die uithoeke van die wêreld, kom! Beroep jul nie op ‘n menslike som, want 
een plus een mag twee vertoon, maar wat van die Lewensboom? Sou Abraham en 
Sara net twee voortbring as My seën meer wou gee? – Kyk jul is vandag soveel soos 
die sand van die see. Geloof en vertroue is die sleutel, sodat Ek daagliks Brood vir 
Myne vermeerder, want Ek bly tog die Alwyse Gewer. 
  
Moenie nog ‘n dag versmag, My kinders! Ek nooi en My arms is wyd! Hierdie ryk staan 
op ‘n einde. Jy sou SIEN as jy reeds in die Gees kon kyk. Neem van Babilon die wyk en 
VOLG MY! Ek het dissipels geroep, maar vir jul getal is hul nie meer genoeg. Neem My 
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brood en deel dit uit dat al My kinders daarin verblyd, sal voortbeur na My feesmaal, 
reeds berei, voor Ek die deure dig sluit. Ek WIL jou ken. Amen.  
  
 

Hoofstuk 9  

19/2/08 12h32 

 Nie meer lank sal die onheil wag om prooi te maak en te laat ly. Soendood-bloed het vir 
lyding vergoed in elke hart wat na die aardse bly smag. Een met My sal Ek jul na 
veiligheid lei, as jul soos een man kom, My bruid, met vertroue, in ewigheid.  
  
Versterk jou in My Woord. Ek gee dan jou daaglikse Brood. Fyn besnaarde siele sal 
selfs oorlog kan voer met vuurvlam-wiele as Satan sy hand aan Myne probeer slaan en 
nie Een gees van Liefde sal aan hom vergaan.  
  
Dra My krag in julle vir slaap, eet en liefde, want aflê van die aardse sal jou volkome 
vernuwe. Ek bring aan jul ‘n hernude kans om die woorde op jou pad te eet en ook 
binnekort My beminde te heet. Amen. 
 

Hoofstuk 10  

19/2/08 12h42 

Jy is Myne, Ek het jou by die naam geroep en as jy My hand vat sal Ek jou lei na die 
ewige. Joune sal wees ‘n bestemde huis vir jou berei en definitief geen aardse 
gehuggie. Hê My lief as jou Man, jou Hartedief, jou Eerste Liefde – Ek verberg in Liefde 
jou vergete misdade as jy poog om met volharding rein na My te nader.  
  
Soekendes sal vind, al lyk hul in die wêreldse oë blind. Ek het My Woord 
bekendgemaak en Hy sal vir altyd bly staan, sonder dat duister voor Hom begaan. Eens 
het Hy My verteenwoordig en Ek het Hom gevul nadat Hy moes ly. Sekerlik sal Ek elke 
ander sterweling tot voor My troon kan bring. Reinig jou dat Ek kan kom om jou te pluk 
as My lieflingsblom. Spoedig bring My knegte niks meer as Ek met elkeen wat wou hoor 
begin praat en hul die eie ek totaal agterlaat.  
  
Dank My vir hierdie genade, want dit is nie net ‘n beskorene se gawe. Jy kan dit bereik 
as jy jou weë rig om te seëvier in My liefdesplig. Ek sorg vir elkeen wat My aanroep as 
Vader. Amen. 
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Hoofstuk 11  

21/2/08 4h00 

Daarom, My kinders, hou julle by My Woord, sodat niemand mag het oor julle lewe. Ek 
alleen het julle geskape en die Gees in julle geblaas. Doen My nie ‘n onreg aan om julle 
siel aan Satan en sy trawante te verkoop nie. 
  
Begin jou dag(lewe) in My, dan sal Ek jou lei om My in als te ken. Ek wil net die 
gewillige hart se ywer herken. Dít is reukwerk voor My aangesig en hoe kan ‘n 
Vaderhart nie daarvoor swig. 
  
Soeter as wyn is My Woord vir dié wat daarna vra, want die bitter daarvan het Ek klaar 
gedra. Hou jou daarby om net vir My te ly en spoedig sal jy herken dat Ek My na jou, in 
benouenis, wend. Ek is jou begin en einde. Daarom het Ek bekendgemaak dat jy nie 
mag verveeld raak met My suiwer Woord aan jou, want waarmee anders kan Ek aan 
jou siel help bou? Soek eerste My koninkryk, dan neem die Bose se verleiding voor jou 
die wyk. 
  
In donkerte en siele-duister sal die aarde My aanroep om verligting te bring, maar Ek 
het gesê, net die wat My gevind het sal van blydskap bly sing. Groot sal die nood wees 
buite daardie kring as Ek My Woord volkome volbring, maar dié wat vooraf al vir My kon 
lewe, sal slegs na eenheid met My Vaderhart strewe. 
  
Eer My in jou doen en late, want anders verval jy dalk ook, totale verlate. Die werke dra 
waarde voor MY aangesig, want so ontvang jy My Gees se Lig. Hou jou getrou by My 
Alwyse Raad, dan bly jy vir My ‘n getroue maat na wie Ek My graag wil wend en nie jou 
behoeftes met ‘n harde oor skend. 
  
Eerstens het jy van My uitgegaan. Ek wou jou weg vir jou baan, maar het die keuse aan 
jou oorgelaat of jy My wou liefhê of jou wend tot haat. Die tweede opsie het jy verkies, 
omdat die Engel van Lig jou met verleiding kom verknies. Neem My weer aan, Ek bly 
jou Abba Vader. Hy kon nie jou ongevormde klomp vergader. Jou siel het dan 
uitmekaar gespat toe jy die dwaalweg hoër begin ag. Daarom moes Ek tot hierdie aarde 
nader, om weer al Myne daaruit te vergader. 
  
Weet jy wat beteken “hulp”? Dat Ek die vrou aangestel het as die Man se “hulp” wat by 
hom pas? Ek het elkeen in Goddelike Lig gemeet en pas. My hulp was die Liefde, want 
Sy moes daarvoor ly, dat Ek weer Myne ongerep bymekaar kon kry. Vele sal nou weer 
verlore gaan, maar nog ‘n ewigheid sal hul laat bekeer met ‘n groter traan. Sion sal My 
dan ook help bou en in die dieptes na die regte sielsdeeltjies help grou.  
  
Diep in jou eie hart, hoor jy My lankal klop in smart. Met verlange wens Ek jy bekeer, 
want watter beter lot kan jy begeer? Jy bly My kind, van Hemelse oorsprong wat moes 
huppel en My elke koms verwelkom, maar hoe dig was jou hart gesluit toe Ek Myself 
verneder het uit die Ewigheid om jou hier te vind in aardse jolyt, dronk van Satan se 
verleiding en wyn. Liefdeloos het jy na My gekyk en eers in My sterwensuur jou fout 
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gemerk – toe was “die koeël deur die kerk”. Ek het met groter krag teen Satan gestaan 
en die brug na Myne met geweld oopgebaan. 
  
Jy kon jou nie meer argeloos ontruk, want My Gees het in jou hart vasgesit. Daar waar 
jou gewete op las, jou dade met geweld binne My riglyne pas, het Ek besit van jou hart 
kom neem om jou nie weer met onkunde te laat vervreem. Hoeveel makliker moet Ek 
dit nog maak, My kind, vir jou om My in berou en ootmoed te vind? Ek stel vir jou die 
Weg vas waarop jy met gebed en geestelike vas jou hart tot My kan keer vir ‘n ewigheid 
met soveel meer.  
  
Sou jy in duister wou kwyn terwyl My ander drink van My vlees se wyn? Ek rig jou graag 
as diensbare kneg op om nie net deel te hê, maar ander voor die deure van verderf te 
gaan stop. Eenders sal elkeen beloon word, vir die helpende hand en geloof op geen 
sand. 
  
Dank My vir dié genade en wees die hulp wat Ek benodig om by My te pas? Laat die 
Liefde jou inwy in haar geheime, want daarin word ons van ons eensaamheid bevry – 
as haar Lig met glans ook in jou begin gedy. Amen. 
 

Hoofstuk 12     

21/2/08        5h00 

Ek wíl jou ken. Jy kan nie vir ewig aan die pen ry, soos julle sê, omdat jy met ‘n 
verharde gemoed net wêreldse vreugde en vrede soek. Iewers gaan jy jou in sy 
valsheid vasloop en smeek dat My Gees jou herdoop tot wassing in My bloed om vir jou 
skuld te vergoed. Ek kan jou nou al uit die slagveld haal, maar jy moet eers begryp 
waarmee het Ek daarvoor betaal, want jou keuse ag Ek suiwere geluk vir My Gees as jy 
besef dat Ek jou onregspaaie na die volmaakte kan wend.  
  
In hoeveel verlate vlaktes lê My skape verstrooi en probeer hul versadig met wêreldse 
hooi? Ek het lowergroen vlaktes met My water gevoed om jou op neer te lê om vir jou 
lyding te vergoed. Ag dit suiwer genade, My kind dat Ek nie vernietig, maar net vergeld 
na dade.  
  
En daar was Lig – so het My skepping ontstaan, sodat geeste nie sou vergaan. Elke 
môre is daar weer Lig om geestelike nag vir jou op te klaar. Soek My in die vroeë môre, 
sodat jou lewe in My Lig bly groei. Getuig van die suiwering wat jou hart opnuut vir My 
laat bloei. Myne behoort aan My en moet gehoorsaam hulle voete rig op My uitgekapte 
pad, besaai met dorings van Satan om jou te weerhou, maar as jy in geloof bly 
voortbeur sal manna op jou reën, want jy loop hierdie pad van die begin af nie alleen.  
  
Ek sit op Jahshua se skoot met My gesig teen syne en Hy wys met ‘n uitgestrekte 
wysvinger en hand die stede wyd en groot onder ons en daar val vuurballe (stukke 
brandende materie) op die stede en breek dit af in brandende puin.  
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My kind, hierdie is die oordeel wat Ek oor Babilon fel. Sy word omskep in ‘n kleine hel, 
want Sy verhoog haar voor My aangesig en laat My kleintjies bleek soek na My Lig. 
  
Skielik sal haar einde kom, maar beskut sal Ek hou – My blom, wyl die wêreld na asem 
snak, wanneer aanbreek, die grootste nag. Soekend, gewond en dronk van pyn sal sy 
tas na ‘n greintjie skoon lug, vertroosting of nog ‘n gebou van glas, dat Sy beskut kan 
toekyk op haar val, maar selfs haar raamwerk van uitkoms-opsies vee Ek van die baan. 
  
Net Myne sal Ek hiervan ontruk, dat hulle nie in asemnood swik, maar met hernude 
krag eenkant, jubelend op My bly wag.  
  
Daarna sal Babilon kou aan alles wat hy kon oorhou. Hard sal sy septer swaai om te 
vergoed vir sy verlore bohaai. My kleines, met My Woord versterk, sal dan begin met 
hul ooreengekome werk, om met slegs werke ander te bekeer, want My koms is dan 
finaal voor die deur. Amen. 
 

Hoofstuk 13 
  
Roekeloos sal siele mekaar vermaan dat daar sogenaamd geen Godheid meer bestaan 
en in smart sal Myne toekyk hoe slegs werke ander na My kan ontruk. 
  
Suiwer sal Ek die woorde leer wat Myne, voortdurend My koninkryk laat begeer. In pyn 
en nood sal hul liggaamlik kwyn, wyl Satan dronk van plesier lag in sy wyn. Maar Ek sal 
sy eie beker vir hom skink en Myne sal van My Lewende Water in hul gees moet bly 
drink. 
  
Eendag, onverwags sal Myne uit hul vermoeide slaap ontwaak en verblyd oor My nuwe 

aarde waak. Waarom vind jul nie maar nou die weg? Dan ontmoet jy My vroeër met reg 

om jou verder te dra, want My hart krimp ook ineen as jy weier om My te smeek om jou 

te ondersteun. Net Ek laat lewe en bekeer as ‘n hart My nabyheid begeer. Amen. 

 

Hoofstuk 14 
  
My las is lig, My juk is sag en nou verstaan Myne nie van NAG, maar die tyd kom gou 
dat net Ek kan laat behou wat ander verloor in nood, so groot. 
  
Jahshua roep my in die gees, hou my styf vas en soen my voorhoof met die woorde 
“want jy wil hê dat Ek by jou moet wees”. Hy wys weer met ‘n uitgestrekte hand en arm 
na die horison. ‘n Klein helder bal kom aan na die aarde waarop ons staan en spoedig 
is die bal HELDER lig reg bo ons en verlig die aarde in blinkende glans, asemrowend 
mooi.  
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Dít, My kind, is die beproewing en reiniging wat siele in My skoonheid sal tooi. Ek sal 
sag in die verte My verskyning maak, maar die begeerte na My sal My spoedig nader 
trek, dat alles, van hoek tot kant blink van My edele Lig(Liefde). Die maatemmer sal 
weg wees, want wie kan ‘n ster se ligglans verklein? 

  
Net aan U, lof en eer, net aan U, lof en eer, want U alleen sal in ons harte regeer. Soek 
My gou, dat Ek ook jou gemoed met vrede en Lig kan omvou. Amen. 
 

Hoofstuk 15 
  
Die dae word verkort dat Myne behou wat hul ontvang in vroeë môredou. Slegs dié wat 
hul oë op die einddoel rig, sal nie versuim hul opgelegde plig. 
  
Hard klop Ek al aan die deur en sommiges bly verhard, hul kanse verbeur. Nie een sal 
onkundig beleef wat Ek vroegtydig in Liefde hul gees wou leer. Trek aan die skoene van 
bereidheid en doen My Wil om te lewe. Ek is die enigste Weg tot Vryheid in die algehele 
ewigheid. Vry sal jul saam met My wandel, hand in hand My Woord bewandel. Hy sal 
voor-op staan om julle van elke aardse wet te ontdaan.  
  
In jou hart sal jy My hoor as jou dade My nie meer bekoor. Jy sal berouvol en opreg jou 
verootmoedig as jy verstaan, hierdie weg. Neem My aan as jou enige Leermeester en 
word wys, dat jy net van My kan getuig. In jou doen en late, dag en nag, sal jy vervul 
wees met My krag. Ek sal jou barmhartig aanhoor en sorg dat jy nie die stem verloor. 
Die Gees sal dalk soms taan as jou voet gly van My baan, maar met ywer sal jy My 
weer soek en Ek hoor dan weer jou hulpgeroep.  
  
Benut die tyd wat IS, dan vind jy in vernuwing jou rus. Behou jou sin vir herstel, dan sal 
jy My eer aan almal vertel. Groot is die dae wat kom, want Ek het berei, ‘n nuwe 
lenteblom. My kindjie, klein, sal van My wysheid leer en so regeer dat almal die ryk 
begeer. Ek sal een wees met hom en namens hom voltrek elke som, want dit is My 
bruid wat saam met My sal regeer. Leer nou elke dag meer om voorbereid te wees op 
wat kom, dan sal jy nie in skok en wantroue verstom.  
 

Hoofstuk 16 
  
Ek, alleen, is jou man. Jy moet jou afgodsgedagtes nou eensklaps verban. Ek kan nie 
jou hart deel met satan se geheuel. Eenvoudigheid is gewis die antwoord op die ryk 
man se benouenis. Gooi af die wêreldse las en haal al die speelpoppe uit jou oorvol 
kas. Kom dra net My Woord en alles sal vir jou akkoord. Ek begeer dat jy sal blom, want 
jy is saad wat uit My Koninkryk kom. Waarom wil jy aanhou meet en pas? Leer Ek nie 
dat jy net in My hand sal pas?  
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Satan se meetsnoere is krom en verdraaid en Ek sal net die regte Weg jou aanraai. 
Draai om en kom saam met My. Ek het alles wat jy vir vrede begeer en meer aan My 
sy. Liefde en maatswees, vreugde en geluk. Als as jy jou maar net na My Wil skik.  
  
Bemin jou broer wat in opregtheid kom en liefde uitdra terwyl die wêreld daarin verstom. 
Wat wou met liefde vir die eie ek, dit vang jou vas soos elke goeie kerk. Bring jou offer 
aan My, in arme en wees, en Ek sal dat jy die liefde van ‘n weduwee wees. Waarom 
kom jy met ‘n halwe hart. Ek het met oorgawe jou sonde van My weggevat. Ek kan 
maar net toekyk as jy halstarrig is, want die keuse bly joune en daarby moet ook die 
engele berus.  
  
Soek My gedurig, want in elke hart kan Ek regeer, waar My skepsel met Liefde volkome 
wil bekeer. Ek sien in genade aan en laat die oordeel daarop staan, sodat vrymoedig, 
My suiwere Leer, selfs verstrooides kan bekeer. Dra jou hart aan My op en nooi My 
nader as meer as net ‘n genadig Vader. Ek sal verseker jou by die hand vat en dra oor 
elke beproewing en nare gat.  
  
Ek het jou lief. Amen. 
 

Hoofstuk 17 
  
Waarom sal Ek aanhou roep as geen harte meer na My wil soek? Waarom sal Ek tyd 
vertraag as die oordeel neersak soos ‘n plaag? Waarom moet Ek My kleintjies laat ly as 
Ek veel beter as antwoord bely? Waarom sal die klok gaan staan as daar ‘n nuwe lewe 
wag na hierdie baan?  
  
Ek verstom in eiekundigheid en waan van die “mensdom” as geleerdes beweer dat 
hierdie of daardie beter regeer. Waarom moet Ek toekyk in hoe dit misluk wat Ek 
sekerlik perfek gemaak het as ‘n meesterstuk. Natuur en melkweg vir goedere trou het 
jare My volk aan die lewe gehou. Nou draai die aarde om sy eie klein as en probeer die 
vuilheid met stuiptrekkings afwas. Ek kom eerder gou en verkort die tyd, sodat liefling 
en suigeling My eer weer besing.  
  
Draai jou weg van die ryk waarin Babilon pryk, want die dood lê verskuil agter elke nul. 
Ek is die Lewe – dis waarna jy moet strewe. Werk vir My en Ek beloon met Brood en ‘n 
Ewige kroon. Seker sal jy gou uit die wêreld verkas as jy verstaan waar jy eintlik in My 
einddoel inpas. Behou jou plek in die harte van geliefdes wat reeds Lewe, want daarin 
verstrik jou sorge en raak jou verlede vergewe. Leer My liefhê, want Ek het jou eerste 
bemin. Jy sal jou juigend verbly in ewe-geeste wat My goedheid besing. Dra My ander 
aan My in liefde op, en dalk gou, breek ook hul klipharde dop. 
  
Dringend kondig Ek die einde aan, in ‘n taal wat ieder en elk sal verstaan. Ek nader in 
Liefde en vergader gou, sodat die maan nie opkom oor hierdie lentedou. Voor die dag 
van môre sal breek, sal die Waarheid jou omvou met haar kleed. Jy is Myne, My kind, in 
Liefde behou vir die dag waarop jou getuienis oë slapeloos moet oophou. Dra die 
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Woord uit aan ander wat oningelig beplan aan die weë wat hul bedink vir ontspan. Ek 
trek hul met koorde al nader aan My en hulle sal weldra self My Grootheid bely. Amen. 
 

Hoofstuk 18 
  
Wankelrig trap jy die steilte op, voor jy aanvaar dat Ek jou steun en rig en self tel Ek jou 
op. Die water waarmee Ek jou versterk, reinig jou vir kosbare werk. Jou doel is tog 
uiteindelik niks meer as om ander na My Ware Weg te bekeer. Amen. 
  
Ek keer na Jahshua en Hy hou my weer vas. Hy toon aan my ‘n stad waarop sagte reën 
neerval. Sommige mense huppel uitbundig in die strate en andere sluit dig elke deur en 
huis se nate. Hulle sit gekluister in onmin met mekaar, wyl ander gereinig in die strate 
baljaar.  
In ‘n volgende beeld bars ‘n storm los oor die stad. Geen water, maar wind het die lug 
beetgepak. Donderweer breek bome en bas, maar die jubelendes se huise word met ‘n 
lig-omhulsel heeltemal uitgelos. Geen storm buig aan hulle dak, want Jahshua het nou 
hul part gevat.   
So sal die dag van eerste benoute wees – Myne wat nou jubel in My Gees wat 
neerreën, sal ongeskonde niks hoef te vrees. Ek sal ander in oordeel besoek oor hul 
dade, want hul heg geen waarde aan genade. Soet sal die lot van My Sion dan wees as 
ander in duister wonder waar kan Ek wees. 
  
Ek dra hierdie woorde nou aan elke siel op en herinner dat net Ek jou Anker mag wees 
as verdrukking jou vreugde stop. Keer jou tot My en jy sal Lewe. Amen.  
 

Hoofstuk 19 
  
In die gees roep Jahshua my weer nader en ek sien net my voete wat ‘n steil, nou stel 
trappe klim. Dit reik tot aan die einde van my sig en Jahshua sê ek moet my haas, die 
tyd is min. Ek begin al vinniger klim tot ek later die trappies ligvoets opspring. Ek 
wonder waar is die ander want dis ek alleen op my stel trappe. Toe ek rondkyk in my 
tog na Bo, merk ek vele stelle soortgelyke trappe wat lei na die Middelpunt. Die troon 
van Jahshua is die doelwit daarbo, maar ek kan nie die laaste klomp trappe met die 
selfde gemak baasraak. Ek sien enkeles reeds kniel voor Sy troon en ek kan nie my 
blydskap en begeerte onderdruk om ook daarin te deel. 
My kind, hierdie trappies wat jy nou gejaagd deur My Gees bestyg, sal aanvanklik 
onmoontlik lyk, maar Ek help jou, roep jou en rig jou treë, sodat jy net My Liefde en 
bystand begeer. Weer kom Ek na jou op jou weg, om te onderskraag op die laaste paar 
moeilikhede wat jy beveg. Stadig sal jy deur die materie se “eindeloosheid” breek, maar 
dan sal jy merk daar is reeds ander by My in die Gees. Lof sal hul aan hul Koning bring 
en vir altyd sal hul die Naam van hul begin en einde besing! Amen. 
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Hoofstuk 20 
  
Bid My aan voor jy weer voor ‘n versoeking moet staan. Ek neem weg die begeerte na 
alles wat bevlekking bewerk. Vry van skuldgevoel, angs en vrees sal jy wees as jy My 
aanneem as jou Liefde en wegdoen met ‘n Autokraat se vrees. Jou eie ek sal sag 
wegtrek as jy keer na keer hierdie Brood breek. Getuig in jou dade, rig jou hande en 
voete op My ewige weg. Maak My jou begeerte, dan sal jy nimmer kan sterf. Jou gees 
sal sy roeping in My kan volbring en Ek haal jou dan weer uit die aarde se kruisiging. 
Jou plesier sal met My nagtelose dae aaneen gedy as jy dan My algeheel jou wese 
toewy.  
  
Ek roep weer met blydskap, liewe kindjie, kom! Die wolke trek saam, en vrees glad nie 
sy magtige dreuning wat kom! Die storms sal slaan en die winde sal loei, brande sal 
kom en elke aardling tot die uiterste vermoei, maar jy, geroepene met ‘n blinkende 
oorskot, het My as jou erfenis in enige lot. Ek trek jou nou aan met die kleed van Liefde, 
sodat ander kan vra na watter Maker jy jou wend. Niks sal weer jou wit kleed kan skend. 
Ken My in volheid in die woorde wat Ek bring. Vertrou dat slegs dit nóg versterking kan 
bring. Toets My Woord aan jou naaste se drag en merk dan eerder jou eie vuil kring wat 
met My werk en voetpad na Bo kan uitwring. Jy kan nie sonder berou en vergifnis 
verskyn voor die Een wat jou lot verander het met pyn. Enige kind van Abrahamsaad, 
hou vas My Woord – dit is jou swaard. Dra met trots My kleed op jou pad, dit weer vele 
versoekinge af. Ek hou jou hand en sal die kaf anderdag verbrand. Kom word een met 
My terwyl Ek naby is om jou te lei. Amen. 
 


