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Innerlike Woord aan Nalize van Wyk: 

DEEL 1 

17/2/2008 19h43 

Gaan in vrede, My vrede gee Ek julle. 
My hartedief, jou het Ek so lief,  
My kind, My dierbaar kind,  
Met vrede vul Ek jou, omvou Ek jou, bemin Ek jou.  
  
Soek allereers die Koninkryk van Jah,  
Soek na die Wil van die Vader. 
Alles wat nodig is, sal die Vader dan 

Vir julle gee in Sy oorvloed. 
  
HalleluJah! Ere in die hoogste Hemele! 
Amen. 

17/2/2008 19h48 

Bemin My bo alles, word rein,  
soek My eerste dan sal Ek jou maak,  
My blom wat in volheid van Bo kom.  
Rein, eersteling,  
Soeter as wyn, bring my kneg My woorde.  
  
Liefdevolle Vader, as ons tot U nader met ‘n diep ontsag,  
Slaan ons gunstig gade, skenk ons U genade as ons op U wag.  
In El die El wat ons beveilig, voel nou ons hart opnuut verblyd 

En op Sy naam ontsaglik heilig, vertrou ons tot in Ewigheid. 
  
Goedertiere Vader, hoor ons as ons nader met ‘n diep ontsag,  
Slaan ons gunstig gade, skenk ons U genade as ons op U wag.  
Hoor, o Israel, hoor, jou Koning kom, hoor! Amen. 

17/2/2008 19h52 

Soekend, rustend, verkwikkend, eersteling, Saron –  
Juig - jubel in jou Meester en Koning. HalleluJah!  
Eerbetoon aan die Lewensboom, Bron van Krag en alle mag.  
Bedaar, jou Koning kom gou om aan jul volk te bou.  
Soek Hom altyddeur! Bemin Hom oor en weer.  
Dank Hom vir Sy genade, skenk Hom geen misdade! Amen. 

17/2/2008 20h11 

Kyk die Koning kom na jou Jerusalem 
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Eer Hom, soek Hom, vind Hom, tesaam 

TER WILLE VAN SY NAAM. 

17/2/2008 21h48 

Uit die Leeu sal verrys, My Huis –  
Saron, blom van Jah.  

17/2/2008 23h03 

Word sag, want daarin lê jou krag 

Met My mag sal elke vyand wag  
Om op My kleintjies prooi te maak. 
Soek My dag en nag 

Want nie meer lank is daar te wag 

Voor die Groot Nag. 
  
Die ure tel verby  
Soos wind oor die aarde en mensdom gly.  
Kom na My, hoor My roepstem, kom! 
  
Ek dra julle vlugvoetig voor die vyand uit  
om strooi te maak van elke onding 

Let op na My Woord, want Hy kom gou 

En moenie die ure verbrou. 
  
Soek My en vind My met krag 

Want daarin sal jul als vermag. 
Ek dra julle op arendsvlerke 

Oor berge en dale 

  
Moenie vrees want Ek sal altyd 

Met jul wees. Amen. 

17/2/2008 23h16 

My Liefde dra jou op vleuels 

En dit bring mee, vrye teuels.  
Soek na My krag  
Elk’ dag en nag 

Want Ek kom jou vergader  
Al nader aan My sy. 
  
Dank YHWH vir U genade 

Onmeetbaar, eindeloos skoon. 
Dankie vir U jubelsange  
Waarin ons met sielsverlange  
Reukwerk laat opstyg in U oor.        (Die laaste reël is ook bevestig as dat dit so gegee 
is) 
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Voor U sal elk’ mond getuig van werke en woorde deur U geuiter – maak nie die werk 
af, doodluiters. Soen My aangesig met vreugdesange en kom, My Bruid na jou Maker! 
Hier is die Lewende Water wat elk’ fontein sal vul. Bied jou aan as stom-verbysterde eie 
ek en vind in My jou ware droom – jy sal ewig by My woon. 
  
Dankie YHWH! HalleluJah! 
  
Seëvier met nuwe ywer, sal elke Israelkryger wanneer die vyand voor My aangesig, 
keer op keer sal swig. Ek roep jou tot my diens, my troue blom om voor MY aangesig na 
My te kom. Weerhou hierdie Woord nie van My Israelvriende wat in liefde gedy. Ek 
praat met jou, My enige blommekind wat voor My sal lofliedere begelei. My vreugde lê 
in jou opregtheid om My volk met dank te besiel vir hul koning en Vader, Immanuel, hul 
Vors. Glo My! 
  
HalleluJah! Dank YHWH alom! Hy gaan gou weer kom.  
  
Frans, my kneg, sal met suiwer siter sy weg verberg, sodat elke mens met nuwe ore My 
lofgesange bring. Mag hy ook opnuut verblyd hierdie woorde van My eet. Ek min hom 
net soos vir jou , sy sussie. Dank My vir My genade wat jul ook vergewe – alle misdade. 
Ek dra met vreugd’ jul las, want voor jy My kon vind, moes Ek ook breek deur jou glas. 
Ek dra jou en min jou en soen jou voorhoof teer, omdat jy My in jou hart begeer. My 
bruid uit My Sionskind uit, jou paaie lê wyd, maar jy’t My gevind en Ek sal jou met 
koorde aan die Anker bind dat jy nie vergaan in die stormsee wat nou gaan taan in 
glorie, maar opnuut gaan gedy.  
Vader, besoek ook My geliefdes dat hul U liefde kan herken? 

Ja, My kind, Ek het geweet wat jy vra voor jy kon, maar Ek sê vir jou dat elkeen wat 
soek sal vind en elke deur wat klop sal oopmaak en elke mond wat getuig sal juig! 
Verbly jou in jou Losser, o Israel wees bly. Hy verkondig al ons deugde en maak ons vir 
ewig vry. Dra jou hart aan My op dat Ek elk onsuiwerheid kan stop. Ek vra net 
onverdeelde ootmoed en nederigheid van my knegte, sodat Ek jul kan gebruik in MY 
diens. Geen haar op geen hoof sal val sonder My wete, het Ek al vertel, maar Ek sê vir 
julle – geen haar sal geskaad word op die hoofde van Myne wat My liefhet en bemin. 
Versterk julle daarin. 
Voor jou uitgestrek lê vlaktes en valleie, berge en dale van ewige liefdes-ruimtes. 
Kom lê jou voor My voete en bind jou hande en voete tot My Weg. Ek sal die stryd vir 
jou veg, My Sionskind. Wees nie deur die oormag verblind. My Liefde omvou jou, teer. 
Ek roep jou weer ‘n keer. Kom na My! Amen. 
Sing en jubel, prys Sy grote Naam. Hy sal ons voorwaar voor Hom versamel. Trap ons 
drumpel deur, my Vader, dat ons U liefde begryp en dít ons harte beset in alle tye wat 
kom. Dra ons in U hart en vervreem van ons die gevoel van smart oor bates en laste 
wat bekommernis bring. Ons roep U aan in smeking en wil U grote Naam besing, want 
helder soos die Môrester wil ons ook voor U skyn. 
Lees My woorde, knegte van JHWH van die Leërskare en wees bly dat Ek julle aanhou 
bely. Onthou My deursettingsvermoë en GLO – Ek kom julle haal!  
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Bind My vas in jul harte met ‘n nuwe taal – dié van Liefde, sodat ek jou mag buig en 
breek om reg te groei, vir ewighede aan My sy. Amen. 
Jaag dit na, My na, in jou doen en late, want in elke “bate” lê Satan uitgestrek tot die 
nate om jou te bind, My Sionskind, tot stom-verbysterde marionet in Sy web. Ken My in 
al jou weë, dan sal Ek jou paaie gelykmaak altyddeur. Besing My Grootheid en Almag 
opreg en vind daardeur jou Weg na My, jou Koning en Vriend, Hemelse Pa en 
Versoener – onverdiend. Ek min jou! 
Glo die Woord van God, jou Saligmaker en Heilbewerker tot jy ervaar, Hemelse genot, 
saam met jou maats voor My aangesig. Pieter, kneg van Jah in glorie en My krag 
omhul, sing vandag ‘n nuwe lied, want vir ewig sal Ek jou beloon vir die werk wat jy in 
My Naam sal doen. Soek My en vind vreugde, want Ek dra jou nog van altyd af teen My 
sy om jou te verberg vir die Bose wat oor jou wil juig.  
Dank My en groei in My soos jou meisie, vol lofgesange in Liefde, My Liefde, en Ek sal 
ook tot jul nader, wat my aanroep met ontsag. Ek slaan jul gunstig gade en skenk jul My 
genade, as jul op My wag. Vertrou en verbreek die sondelas wat jare al om vatplek 
smeek. Soen My met jul liefde en dankbare harte wat ootmoedig smeek om My 
beskerming en Ek sal jul bewaar en later vergaar (vergader) by My engeleskaar. Bedink 
dit en glo dit, weer herhaal Ek dit aan jou. Jy is my kneg wat bymekaar moet bring, My 
koring in My skuur en armkring. Ek dra jou en jy sal hul vergader om My Naam met 
sterkte te verbuig. Ek soek jou al lank vir My diens en glorie. Amen. 
(Ek het met Vader bevestig dat hier nie na  die kneg Elia verwys is nie) 
 

DEEL 2 

18/2/2008 6h27 

My kind, keer jou tot My en jy sal lewe. Bring jou sorge voor My Vadertroon en Ek sal dit 
maak – vol eerbetoon vir die Ewige. Dank My altyddeur. Soek My, want daarin lê jou 
krag dag na dag.  
(Ek rig hierdie in opdrag, veral aan almal wat die sewe dae vas aangepak het, 
aangesien ons net met Sy krag die wedloop sal volbring. Hy het bekendgemaak dat ons 
OP Hom moet loop en nie in Sy voetspore nie. Hy dra ons en is mos die Weg. Ek het ‘n 
beeld gesien waar Jahshua my vra om op Sy skoot te kom sit en Hom te soen op Sy 
wang. Dit was wonderlik om van Sy vaderarms om My bewus te wees. Daarna sê Hy ek 
moet Sy hand vat, maar Hy staan baie ver. Sy arm reik tot by My en Hy gee my opdrag 
om te loop. Ek begin met moeite aangesien my lyf baie tam voel van geen voedsel-
versterkings en sê aan Hom dat ek baie swak is. Hy gee opdrag om te LOOP. Ek loop 
saam met Hom met my hand in syne en loop oor ‘n rivier saam met Hom, sommer bo-
op die water en dan in minder as ‘n sekonde oor ‘n uitgestrekte veld. Daarna af met ‘n 
baie erge steilte in ‘n vallei in, SONDER om te struikel en ek hoor die woorde “na gindse 
sale aan die saalge hemelstrand” soos die liedjie lui. Ons eindig op ‘n strand waar die 
son baie helder oor die horison van die seë skyn. My blydskap is groot.) 

18/2/2008  10h09 

My kinders, Ek spreek sag sodat die wat moet hoor sal hoor dat Ek roep. Ek dink aan jul 
met oorgrote Liefde, omdat julle My soek. Hou moed, gaan voort, want spoedig kom die 
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dag waarop almal wag. Ek hou jul in My hand – oor rivier en strand tot jul anker vind by 
My, jul Maker. Glo My! Amen. 

18/2/2008 14h54 

Gedenk My in jul gedagtes en verheug jul in My vrede en soet woorde van Liefde, want 
dit blink soos pêrels as jul gelouter My lof besing. Dank My vir jul etes wat Ek aan jul 
gee om te geniet, glo in genesing van kwellings wat dit bied. Eerbiedig My woorde aan 
al My knegte, want net Ek spreek dat harte hoor. Amen. 
Mag jul My in blydskap vind en nie langer in donker tas, want Ek is naby elkeen wat My 
aanroep. Hoor My stem, klinkend in jou binneste en gee alles wat jy het aan My oor. Ek 
het ‘n liefdevolle oor waarmee Ek al My kinders aanhoor. Dank My vir hierdie genade, 
want só verdwyn jul misdade. Hê My lief. Ek glo in julle wedersydse glimlag na My siel 
en loop gereeld as mens, al is My liggaam verniel. Sien My in jou naaste na wie Ek kom 
in die oorvloed van MY liefde en betuig My lof in elk’ oggend, middag of aandskof waar 
die wêreld poog om in te dring in jou en My liefdeskring. Hou Satan uit, staan op wag 
dat Ek jou by die hand kan vat en jou lei na My.  
Amen. 
Soek My, sê Ek weer, Ek wil die enigste wees wat in jou hart regeer. Met blydskap wag 
Ek dag na dag dat jy in My vind, jou lewenskrag. Kom nou en eet My brood wat jou met 
krag sal vernuwe, sodat jy blymoedig en geduldig ander om jou kan bystaan met My 
liefde in jou. Keer jou na My en jy sal lewe. Ek benoem jou tot Koningskind - nederig, 
eenvoudig - en met hartelus spreek Ek oor jou - seëninge en oorvloed. Luister, hoor My 
aan, want hierin word My alomteenwoordigheid openbaar. Ek bemin elke een wat Hom 
ootmoedig na My wend. Luister, My volk, Ek kom gou. Soek jou rus in My, selfs tydens 
vroeë môredou. Roep My eerste aan, dan sal ek jou dag beplan dat jy My in alles kan 
bely. Glo My. Amen. 
Dien My altyddeur, dis wat Ek grootliks begeer. Hoor My stem deur My knegte, want só 
vind jy die roete, as opregte, na My Vadertroon en wees verseker, Ek sal in jou kom 
woon. Een van die dae sal My engeleskaar jul omring en verseker so Verlossing bring 
aan groot en klein – aan dié wat hul lewe met My liefde omlyn. Ek versterk julle nou met 
nabyheid, want spoedig kom die dag nader dat Ek net dié vegader wat My aangesig 
met smeking soek vir beskerming en afstand kon doen van aardse goed. Ek sal jul lei. 
Ek sal bewaar. Jy weet waar jy jou moet skaar. Net een kan verlos, want die Satan lei 
net My kinders om die Bos. Dra jou naaste aan My op dat Ek sy hart spoedig kan 
versag, want môre sal die haan kraai en dan het hy My dalk reeds verraai. Ek roep My 
skape, hoor My stem. Jy móét My in alles ken. Eerste was jy Myne, maar jy is verlei. Ek 
wil jou weer in My arms terugkry dat jy net My kan liefhê en Ek jou seën met onmeetlike 
versorging en genade. Hou My in jou hart, want so breek vir jou ‘n nuwe dag. Sien My 
binnekort, Ek kom roep jou nou, wees aan My alleen getrou. Dra My op die hande en 
Ek sal milddadig breek – al jou bande. Dank My weer vandag, want Ek, die Koning en 
Heerser van die heelal het jou lief! Betree My weg van Liefde met hernude krag, dis My 
opdrag elke dag. Soek My weereens in die water wat jou voed en reinig en Ek sal My 
glans met ligstrale beveilig. Jy sal blink, My Sionskind, want eens HET jy van My 
uitgegaan. Ek is joue, jy is Myne, die ewigheid toegedaan. Ons sal weer Een word en 
sommer gou. Tel die ure en moenie jou kanse verbrou. Behou My vrede in jou bestaan 
en jy sal lewe met vreugde wat oor jou straal. Dank My altyddeur. Jy gaan saam met My 
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regeer. Behou die liefde, die sleutel tot hierdie sukses en doen maar net jou algehele 
bes. Jy is myne. My liefdeskind en blom. Ons tyd gaan spoedig kom! Elkeen wat soek 
sal vind op My tyd. Kom! Amen. 

18/2/2008 3h26 

My knegte sal van My getuig en die aarde sal aanhou daaroor juig. Word deel van 
hierdie skaar en versprei My liefdesgebaar. Ek dink aan jou in My Almag en verwonder 
My aan jou ontwikkelende prag. Kom nou, My kind, luister na My roepstem en vergader 
jou by My knegte aan Wie Ek sal verskyn. Al hul vrese sal dan verdwyn. Ek roep 
herhaaldelik, kom! Amen. 

18/2/2008 3h31 

Jy sal nie wankel nie, vir ewig meer, want Ek het jou tot My bekeer. Mag jy ander met 
Wysheid leer van hierdie soet brood wat jou vul, jou versterk en met Lig omhul. Amen. 
Met Liefde uit My Vaderhart. 
Groete  
Nalize 
 

 

DEEL 3 

Liewe lesers  

Hiermee die skrywe aan my werkgewers soos van Vader ontvang. Ek was verstom en 
in ekstase tegelyk, want ek het nooit so iets verwag nie. Dankie, Vader en aan Hom al 
die eer.  
My werkgewers het die bedanking aanvaar.  
Liefde 

Nalize 

Geagte werkgewers,  

Hiermee my bedanking om more my diens by die firma te beëindig, want Vader het My 
geroep en ek het gevra vir 'n wonderwerk wat My na Hom toe sou trek. Ek het Sondag 
gehoor, 20 Februarie, en daardie selfde aand diktasies van Hom begin ontvang. Ek sal 
later vandag die skrywes wat deur My pen van Hom af vloei aan julle ook pos en ek 
hoop om te groei dat My geestesoë geopend Sy weg aanskou. Ek sal dan verseker nie 
wankel of voortstrompel. Sy belofte was dat ek sewe dae moet vas, want ek kan Hom 
nog net hoor, maar Hy wil hê ek moet Hom in volheid aanskou.  
  
Gisteraand het Hy my opdrag gegee om vandag middagete by die roomyswinkel te 
gaan wag. Hy wou My in die Gees ontmoet het Hy gesê. Oppad daarheen het ek 
gehoor dat Hy sag kom, onverwags, soos die vroeë moredou, min het ek geweet Hy wil 
met My trou. Ek het skrif in die wolke verwag, maar dit was wolkloos. Ek het 'n teken in 
die son verwag, want Hy het gesê ek moet opkyk en die son soek, maar ek kon nie die 
glans aanskou, toe wys Hy my dat Hy voor my kom staan en Sy hande op my skouers 
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sit. Voor Hy verskyn het, moes ek eers om vergewing vra vir sondes wat Hy my 
uitgewys het as struikelblokke op my pad. Hy het herhaal dat ek dit in diepe berou moes 
doen. Toe ek 

wou neerval om om genade gesmeek, het Hy my teen sy sy met die letsel gehou en my 
getoon dat engele om ons staan en sing. Hy het gesê dat Hy my daar wou ontmoet 
omdat dit is waar ek Hom opnuut gevind het toe ek hier begin werk het. Hy het my 
beklee met 'n skitterende wit kleed en kroon en 'n silwer-wit ring en gesê dat ek eendag 
by Hom kom woon, maar nou eers moet getuig en verseker vir Hom ly. My blydskap 
was onmeetlik en Hy het gesê Hy bevry my, ek moet saam met Hom kom. Daarna het 
Hy gesê ek moet kom tik,  
Hy sal dikteer: 

Jahshua dikteer: 

Ek het my bloeisel skoon gewas en haar uitgehaal uit die poppekas waar marionette 
pryk om vir die wêreld suksesvol te lyk. Ek het haar by die hand gevat en geklee met 
skitterende wit gewaad, ek het selfs My kus op haar wange gelaat. Met helderder as 
sonstraal-glans het Ek haar as bruid begin voorberei, Sy dra My verloofring en 
skitterende kroon en Sy gaan eendag by My woon. Ek het gesê Ek sal aan haar dikteer, 
omdat sy My ook met hierdie daad moet vereer. Sy het gevra vir 'n wonderwerk en met 
My Liefde het Ek haar tot hier versterk. Dra My woorde in jul harte, want die groot EK IS 
kom gou. Ek wil so graag aan jul toekoms ook help bou. Laat My toe by die deur waar 
Ek staan en klop en gee liewer alle plesier op. Ek sal jou vervul, versadig en vergoed vir 
elke band wat jy kon breek vir jou Skepper. Deur My sal jy die krag kry om voort te gaan 
op die steil baan waar Ek reeds jou plaveisel is, deur elke bloeddruppel vir jou gely. Dit 
was grusaam, MY kinders, Ek sal dit tot in lengte van dae aan julle bely. Neem My aan, 
want Ek beweeg nader, maar binnekort sal die oorlog kom, dan raak jou kanse skraler.  
Ek wil gevind wees, deur elk' "van Bo gebore" gees. Dankie vir die werksvoorreg 
waarmee jul, in harte vol liefde, hierdie kind kon vertrou. Ek het haar gelei en is nou die 
Weg om haar tot werk te bring in My hemelekring. Ootmoedig, nederig en eenvoudig sal 
dit op aarde wees, maar DIT vra Ek van 'n wedergebore Gees. Elia is al oppad, Ek kan 
hom na elkeen vat wat hom wou ontvang met My volmaakte Liefdeskus op elke wang, 
want Sy woorde sal Myne wees, Sy gees sal volkome wedergebore wees. Daarin kan 
jul hom herken, as sy woorde aan jul liefdesdrade rem. Jy sal klinkend kan speel soos 'n 
hemelse instrument as jy jou ook na My wend. Eer My volkome, want Ek is die Een.  
Ek spreek deur My knegte en laat harte ween. Eendag is nader as wat almal verwag. 
Moenie hieroor lag. Dra jou naaste op aan My en Ek sal ook sy hart berei om My in 
Liefde te ontvang, na Ek jare al daarna verlang. Die tyd hiervoor het aangebreek, want 
in elke stad loer Satan om op Myne te wreek. Hy dink hy kan My hierdie keer oorwin, 
maar hy sal spoedig daarin besin as die aarde wankelend sy koninkryk afskud, soos 
blare op 'n herfsboom wat in drag misluk. Geen vrugte kon hy lewer om sy saad mee te 
verewig. Ek het egter Myne berei op die pad van verwoesting wat kom. Daarna sal hulle 
in My glorie alleen weer kan blom. Ek roep nou hierdie kind, KOM!  
Weerhou haar nie vandag, want more sal sy haar tassie pak. Sy is bestem tot My werk, 
want daarin lê haar ewige huis. Groet haar met liefde en soek My ook self, dat Ek nie 
verdere verdiepings deur moet delf, na My diamante wat My glans moet dra as die 
lampe van dwase nie meer olie in hul dra.   
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Ek bemin julle ook, soos sy, want liefde is die sleutel tot wat jy in ewigheid gaan kry. 
Amen. 
  
Ek groet julle met liefde, 
Nalize van Wyk 

 

 

 


