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Deel 1 
Aangaande die Boerevolk van Suid-Afrika 

Inleiding: 
Vir die konserwatiewe Afrikaner in die Boerevolk het dinge op alle terreine drasties versleg 
nadat ons land in 1994 op `n skinkbord aan die kommunistiese vyande oorhandig is. Die 
Boerevolk se hele voortbestaan word tans bedreig. Ons Volk word wreedaardig op groot 
skaal uitgemoor deur swart moordbendes. Volksmoord, beter gestel genemoord, 
(“Genocide” in Engels wat beteken “uitmoor van die gene”) in die ware sin van die woord 
vind daagliks plaas. Geen blanke familie word ontsien nie. Roof en verkragting is alledaags. 
Onregverdigheid teenoor blankes vind op alle terreine plaas. Verbastering met ander rasse 
word in die skoolbanke, in kerke en in onkundige huisgesinne afgeforseer op ons jong 
geslag. Ons Volk se jongmense en kinders vlug die land uit op soek na beter 
toekomsgeleenthede. Deur moord, verbastering en emigrasie is ons volk besig om teen `n 
versnelde tempo uit te sterf. Menslik gesproke is daar geen uitweg uit hierdie gemors vir die 
Boerevolk nie. Geen politieke party of geestelike instansie in Suid-Afrika het enige oplossing 
vir hierdie enorme probleem nie. 
Dit is tans Mei 2009 en elke oplettende en gelowige Christen in ons Volk het hierdie huidige 
politieke gebeure rondom die verkiesing in April 2009 in ons land met afgryse aanskou. 
Enige regdenkende blanke kan sien dat dit wat nou besig is om in die politiek te gebeur, op 
`n grootskaalse rasse-oorlog onder die swartes afstuur, waarin die blanke hulleself in die 
middel hiervan gaan bevind. Orals het die oorlogstamboere opgeklink wanneer swart leiers 
hul podiums bestyg het. Woorde soos "annihilate them, destroy them, exterminate them, 
spray the mad dogs with DOOM”, ens. was deel van die politieke retoriek tussen die swart 
partye betrokke. Moorde op swart politieke leiers neem steeds onrusbarend toe. Die 
demokratiese geskiedenis van Afrika bewys aan ons dat swartes nie in staat is om 
demokraties te regeer of dat hulle `n stembus respekteer nie. Swart kommunistiese leiers is 
almal inherent magsdiktators, - Shaka`s, Dingaans en Mugabe`s wat alles in werking sal stel 
om die mag te bekom en as hulle dit eers het, dan sal hulle dit slegs deur `n bloedige stryd 
afgee, sodat die proses maar net weer herhaal kan word met die volgende Dingaan of 
Shaka wat oorgeneem het. Zimbabwe is ons voorland, `n land kaalgevreet deur die barbaar-
sprinkaan, met `n “monopoly” geldstelsel waar triljoen-dollarnote gedruk word met 
vervaldatums daarop! Dan kan een so `n noot kwalik `n brood koop. Dit is te sê as daar 
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brood beskikbaar is. Voorwaar `n tragiese vooruitsig! 
Wat staan ons te doen as gelowiges? Het ons God ons vergeet, Sy oë van ons ou volkie 
afgewend? Die antwoord hierop is ja en nee. Ja, - toe ons die heiden en sy bose gelowe in 
ons land die oorhand laat kry het op alle volksterreine, toe die ware Christenwaardes onder 
ons volk verdwyn het, het God Hom van ons as Volk afgewend. Die eens geseënde Blanke 
Afrikanervolk van Suid-Afrika het nou bykans alles verloor. Van seëninge as Volk is daar 
geen sprake meer nie. Ware volksleiers wat die God van Abraham, Isak en Jakob, die God 
van Bloedrivier bely, is so skaars soos hoendertande. Om nie eers te praat van 
kerkorganisasies wat hulle beywer vir die tradisionele Christenwaardes waarmee die 
Afrikaner grootgeword het nie. Afgewaterde preke sorg maar net dat die lidmate bedwelm 
bly, - alles is mos net God se wil en hulle moet hulle daarby berus. 
Maar is dit God se wil dat ons as Boerevolk/Afrikanervolk ten gronde moet gaan? Nee, 
beslis nie. As individue in die volk sou opstaan vir ons Verlosser in hierdie land van ons, 
hulle rûe daadwerklik op alle heidense afgodery draai, en hulleself verootmoedig, sal Hy ons 
dan nie as individue genadig wees en Hom oor ons ontferm nie? 
Ja, verseker, die Bybel is vol bewyse hiervan. Alles hang net van ons as individue af. As 
Volk met leiers in uitvoerende posisies, is ons huidiglik so dood soos die Israelitiese volk in 
Egipte. Manne soos Moses, deur die Heilige Gees opgewek, moet in die Volk opstaan, sodat 
hulle vir God kan begin getuig. Die Volk soek leiers en profete wat ons kan inspireer om uit 
hulle selfopgelegde slawerny uit te kom. Leiers wat die Volk sal inspireer om die bande van 
die dood van ons af te ruk, om die heidense drek, wat ons elke dag self vrywillig inneem en 
doen, van ons af te werp. Eers wanneer die Volk hierdie dinge begin doen, sal ons in liefde 
aangekyk word deur Jahshua Messias, die Ware God van Israel. Dan sal Hy weer Sy oë na 
ons wend en ons bevry van ons verdrukkers. Is daar enige bewyse dat Hy dit sal doen vir 
ons? 
Ja, die Bybelse profesieë vertel hiervan, ons eie volksprofete van die vorige eeu profeteer 
dit. Ek verwys hier na Siener van Rensburg en Johanna Brandt se werke. Daarin is pragtige 
beloftes dat die Boerevolk weer oor homself sal regeer, met die Vierkleur wat weer oor ons 
as vrye Volk sal wapper, `n volk op sy eie grondgebied sonder een pennie skuld. Maar 
helaas, hierdie pragtige vooruitsig sal eers voorafgegaan word deur `n ontsettende Nag van 
Verskrikking, wat eintlik alreeds as lae intensiteit plaasmoorde begin het, maar wat `n 
hoogtepunt sal bereik wanneer die swart magte hulle “Operation UHURU” in werking sal 
stel, wat slegs een doel het, naamlik die uitwissing van elke blanke in Suidelike Afrika, ook 
die liberales. 
Ons kan aanvaar dat ons Verlosser baie lief is vir hierdie Afrikaner-Boerevolk, want ons kan 
dit baie duidelik aflei uit ons geskiedenis, waar Sy hand ons gelei en gevoed het met 
roemryke gebeurtenisse soos die Volksplanting aan die Kaap, Bloedrivier, Vegkop, Majuba 
ens. Ons is die enigste moderne volk wat `n Ewige Gelofte met die Skepper van die heelal 
het, naamlik die 1838 Gelofte te Bloedrivier! Van Sy kant af sal God ons NOOIT in der 
ewigheid verlaat nie. Dit is maar elke keer net weer die volk self wat afvallig raak en dan 
deur `n lydingstydperk moet gaan, sodat hulle weer binne Sy orde kan inkom. Ons is tans in 
so `n lydingstydperk oftewel smeltkroes, wat sy piek sal bereik wanneer die swart hordes 
hulle sin kry om hulle "Operation UHURU” in werking te stel. Wat dit aan die gang sal sit of 
veroorsaak, is debatteerbaar en nog nie in hierdie geskrif ter sake nie. 
Wat wel ter sake is, is waar ons onsself as individue sal bevind tydens hierdie Nag van 
Verskrikking. En hier bedoel ek dit nie fisies nie, maar geestelik. In wie se krag gaan u skuil? 
In u eie, of in ons Verlosser s`n? In watter laer gaan jy wees. In die laer van die Gees, of in 
die laer van die vlees. Met vlees bedoel ek spesifiek u eie planne. Oom Siener het gesê dat 
ons as Volk weer `n Bloedrivier sal hê, maar dat ons beskerm sal word deur God se Gees, 
wat Siener as `n klein wit seiltjie oor ons gesien het. As u self planne wil maak, sonder om 
Jahshua in u planne te ken vir die komende Nag van Verskrikking, is hierdie geskrif nie vir u 
bedoel nie. As u onder daardie wit seiltjie van Jahshua se Gees wil skuil, is hierdie geskrif vir u 
bedoel en sal daar `n groot Lig vir u opgaan hierin. 
As ons in die Bybel lees, sien ons dat Ons Verlosser belowe dat Hy ons nooit sal verlaat nie en 
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dat Sy Gees altyd beskikbaar sal wees vir ons, soos gestel in Johannes 16:13 "Maar wanneer 
Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie 
uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle 
verkondig." Hier is dit duidelik dat Ons Verlosser tot aan die eindtyd met ons sal praat deur Sy 
Gees, oftewel deur Sy profete en aan ons die verborgenhede rakende die toekoms bekend sal 
maak. Daarom ook dat ons sowat 80 jaar gelede twee bekende profete (een `n profetes) in ons 
Volk gehad het, Siener van Rensburg en Johanna Brandt. Beide is deur God gestuur om te help 
in een van die grootste krisisse in ons Volk se geskiedenis, naamlik die Tweede Vryheidsoorlog 
en die haglike tye van ons Volk daarna. Beide het ook duidelik geprofeteer oor juis hierdie groot 
krisis wat ons nou in die gesig staar. Dit sal dus logies wees om te aanvaar dat daar WEER 
profete opgewek sal word deur die Gees van Waarheid om nou, kort voor hierdie krisis, weer met 
ons te praat oor hierdie einste saak en die wit seiltjie van naderby te beskryf. Waarom?, want Hy 
is ons liefdevolle Verlosser, ons God van ewigheid af, wat ons oneindig liefhet en nooit sal ophou 
om met ons te praat nie. Watter aardse vader sal sy kinders lank voor die tyd teen `n erge 
gevaar waarsku, en hulle dan verder net ignoreer, om nooit weer met hulle oor hierdie 
naderende gevaar te praat nie? As `n aardse vader dit nie eers sal doen nie, hoe sal ons 
Hemelse Vader dit dan doen? 
Omdat die genemoord wat ons nou in die jaar 2009 in die gesig staar, baie erger en feller gaan 
wees as die genemoord van 27 000 vroue en kinders in 1899-1902, kan ons dan nou verwag dat 
God weer profete sal opwek om ons leiding vanuit die Gees te gee oor wat elkeen van Sy 
gelowige kinders te doen staan in hierdie komende krisis, naamlik die dreigende Volksmoord of 
genemoord waar na verwagting, volgens Johanna Brandt se profesie, honderde duisende mense 
in een nag vermoor sal word. God is ewig getrou, het met ons `n Gelofte aangegaan en SAL ons 
nie as wese agterlaat nie. (Johannes 14:18) Dus SAL die toekomstige dinge nou weer aan ons 
geopenbaar word volgens die beloftes in die Bybel. Hy het dit in die verlede gedoen en SAL dit 
weer doen. U en ek moet dit net eenvoudig glo. Dit staan bekend as GELOOF, - waarsonder al 
ons werke dood is en sal wees. 
Die doel van hierdie skrywe is dan ook net dit: Hoe sien hierdie wit seiltjie van Oom Siener 
daaruit? Ons Ewige, liefdevolle Vader was getrou en alreeds in Oktober 2007 tot nou toe het Hy 
Sy knegte in die Volk opgeroep, wat vir Sy volk openbaringe vanuit die Gees sou begin gee. 
Meeste van hierdie werk is in die verborgenheid gedoen en is nie wyd en syd versprei nie, want 
die tyd was nog nie reg daarvoor nie. Die tyd is nou gereed daarvoor en so het ons dan `n 
opdrag van ons Verlosser self ontvang om uittreksels van hierdie profetiese werke beskikbaar te 
stel aan die gelowige Afrikaner in die Boerevolk.  
Let wel, dit is nie iets wat op u afgeforseer gaan word nie. Die enigste manier wat u gaan hê om 
hierdie werke se egtheid te toets, sal u eie hart wees, waar u self vir Jahshua/Jesus sal moet vra 
of dit van Hom af kom, al dan nie. Elkeen van ons is toegerus met `n eie vrye wil. U kan die 
profesieë aanneem of verwerp, dit is u saak. Maar ons versoek u, met `n bede in ons hart, dat u 
die volgende gedeeltes wel sal deurlees en ernstig sal bid daaroor. Net `n dwaas sal in `n 
aanvalsituasie, `n wapen wat hom aangebied word, weier. Indien u hierdie inligting wat nou gaan 
volg, sal opneem in u hart en u leefwyse van nou af daarvolgens sal inrig, dit wil sê, onder die wit 
seiltjie inkom, het u die volle versekering van ons Verlosser en Heiland, Jahshua Messias, se 
volkome bystand in hierdie komende stryd. U SAL GERED WORD!  
Net `n geestelike dwaas sal mos so `n Wapen weier!  
Elkeen van u wat hierdie volgende profesieë gaan lees, sal ervaar hoe die band tussen u en u 
Maker hernu word, deur die stryd wat sal woed in u hart. Indien u tans vrese in u hart koester vir 
die toekoms, sal hierdie profetiese woord dit verander en vertroue in Jahshua en Sy direkte 
Woord sal in u hart ontbrand, in plaas van vrees. 
Hier volg dan dele van die profetiese Woord aan die Boerevolk van Suid-Afrika, ontvang deur 
moderne profete en profetesse wat anoniem wil bly, weens moontlike ontydige vervolging. 
Die opsteller: 
 

DEEL 2 
Profesieë vir die Boerevolk 



4 
 

Die Heiland spreek op 15 Nov 2007 om 23:12 met my: 
Jahshua: "In MY groot alwysheid het EK geweet waarom EK na die aarde kom in `n 
mensgewaad. Dit is iets wat EK al besluit het, lank voor die grondlegging van die wêreld. 
Julle het regtig nie `n idee van wat al MY planne vir julle in die toekoms behels nie. Julle dink 
dit sal maar net wees soos die mense voor julle. Hulle het geleef en gesterwe en niks verder 
nie en nou is dit maar net julle beurt. Julle het in werklikheid `n baie groot verlossing wat op 
julle wag en vir julle wat glo, sal die beloning groot wees. Daar is buitengewone dinge wat 
binne enkele oomblikke op julle lewenspad gaan kom. Groot veranderinge is besig om plaas 
te vind. Dink net aan al die snaakse dinge wat skielik om julle plaasvind. Baie van díe dinge 
verstaan julle nie en dink dat dit maar toeval is en niks verder nie. Maar EK wil julle sê dat dit 
nie so is nie. Baie van MY mense wat gewag het op MY opstanding, het snaakse 
gebeurtenisse waargeneem en terwyl EK besig was met die grootste verlossingsdaad nóg, 
het daar snaakse dinge plaasgevind wat as bonatuurlik beskryf kan word. 
Dit is wat nou aan die gang is by julle ook. Dit is waarom EK sê dat EK besig is om die volk 
wakker te maak. EK is die EEN wat klop en roep. EK is die EEN wat die “bonatuurlike” laat 
plaasvind. Dit is EK en niemand anders nie. Julle moet daarop ag gee, sodat julle tot lewe 
gewek kan word. Die mense wat op MY gewag het tydens MY opstanding, is met groot erns 
gevul en het absoluut geglo dat dit EK is wat die tekens aan hulle bring. Hulle was reg en is 
nie beskaam nie, want EK hét na hulle gekom na MY opstanding, na MY oorwinning oor die 
dood. 
Dit gaan nou ook binnekort julle voorland wees om vernuwe te word en julle sal ook juig en 
bly wees, soos al die mense aan wie EK MY tekens gedoen het. Julle sal sien hoedat EK 
tussen julle inkom en MY Gees oor julle uitstort en julle tot vernuwing wek en julle versterk 
vir die komende geloofstryd. 
Dit sal anders wees met julle as met julle voorgeslagte, omdat julle in die einde van tye leef 
en julle sal MY koms op die wolke sien. Aan almal wat alreeds `n teken van MY gesien het, 
al is dit hoe klein, wil EK net sê: Wees bly dat EK jou waardig ag om jou tot lewe te wek, 
omdat jy MY guns te beurt geval het. EK klop nie verniet nie en EK doen nie verniet `n teken 
aan julle nie. Dit is MY manier om julle aandag op MY almag te vestig, sodat julle nie sal 
twyfel aan MY mag nie. EK kan en sal alles doen wat EK maar wil en niemand sal MY vra 
wat EK doen nie, omdat EK die EEN is wat maak en breek. 
Julle is MY diensknegte en die knegte moet wakker gemaak word, voordat hulle `n 
belangrike taak moet verrig en daarom moet julle weet dat daar iets nuuts aan die kom is. 
Dit moet julle verheug en dit moet julle blydskap wees, dat EK `n nuwe ding gaan doen in 
Sion en julle sal dit aanskou, met julle eie oë sal julle dit sien, dat EK weer MY beloftes soos 
altyd gestand doen. So, wees gewaarsku, die tyd is nie meer ver nie en julle moet julle aan 
MY gee, sodat julle deel kan wees van die nuwe blydskap wat EK gaan bring. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 16 Nov. 2007 om 01:00 
“Met vreugde moet julle die laste wat EK julle oplê dra en ophou kla oor die moegheid of 
pyn. Niemand was nog ooit so vermoeid soos EK met die dra van MY kruis op pad na 
Golgota nie. Dit is iets wat julle nooit sal verstaan nie. Dit was buitengewoon swaar, nie net 
omdat EK fisies uitgeput was nie, maar ook die geestelike kant, wat niemand kon waarneem 
nie, was baie swaar. Julle moet onthou dat EK die sonde van die hele mensdom op MY 
geneem het en dat EK die skuld van miljoene der miljoene – teveel om op te noem - op MY 
skouers gedra het. 
Nou vra EK julle partykeer net `n kleinigheidjie en dan kla julle daaroor, omdat dit kwansuis 
te swaar is vir julle skouers. Maar EK is genadig en wanneer EK gevra word, sal EK julle 
help om die swaar las te dra wat EK julle oplê. Dit was `n paar jaar na MY kruisiging toe een 
van MY knegte, wat MY bygestaan het tydens die kruisiging, na MY Woord verneem het wat 
EK tydens MY verblyf op aarde gespreek het. 
MY woord was: Moet julle nie kwel oor wat julle sal eet of drink nie, want EK is die EEN wat 
sorg, maak vir julle geen bekommernisse nie, want dit is wat die heidene doen. Hy het 
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daarvan vergeet en op die regte tyd het EK dit in sy binneste gegee en ook vir hom gesê dat 
hy net op MY moet fokus, omdat EK die EEN is wat alles kan doen. Gelowig het hy gegaan 
en vas op MY woord vertrou, want hy was baie vermoeid en honger weens `n ver pad wat hy 
moes stap. Dit was oor die hitte van die dag en hy het gesmag na `n bietjie rus onder `n 
koelteboom. 
EK het aan hom genade bewys en daar het in sy pad `n helder stroompie en `n pragtige 
boom verrys, waaronder hy gaan uitspan het. In sy rus het hy MY gedank, omdat EK altyd 
voorsien en geeneen van MY kinders net so los om te vergaan nie. Hy was blymoedig in sy 
hart omdat hy op pad was om `n werk te verrig wat EK hom opgelê het. Daar onder die 
koelteboom het EK weereens aan hom verskyn en hom versterk met die lewende brood, 
omdat hy een van MY afgevaardigdes was wat na `n ver land moes reis om mense daar vir 
MY te bekeer. Omdat hy bereid was om die sware las vir MY te dra, het EK hom tegemoet 
gekom en hom alles gegee wat hy kortgekom het. 
Dit sal nou weer vir julle so wees, en EK sal alles aan julle gee om MY werk te volbring wat 
EK aan julle toesê. Julle sal nie omkom langs die pad nie en as julle moeg of mat word langs 
die pad, sal EK sorg vir versterkings en die daaglikse brood aan julle voorsien wat julle nodig 
het om aan te gaan en MY werk te doen. Dit is waarom EK nou hierdie aan julle gee, sodat 
julle krag kan ontvang vir die tyd wat kom, en julle sal nie moeg word nie, want EK sal julle 
nooit verlaat nie. EK is met julle, al gaan julle soms op `n weg wat duister en gevaarlik is, EK 
bly by julle. Daar is niemand wat julle kan skend op die pad nie, want EK beskerm julle, EK 
red julle uit en daar is niemand wat julle uit MY hand kan wegruk nie. Dit spreek EK, julle 
Vader en GOD wat julle dra soos kleintjies op die pad. Al dink jy jy stap alleen, is EK met jou 
en sal jou nooit verlaat nie. 
Roep MY net aan en EK sal jou uitred, want jy is kosbaar in MY oë en laat niemand vir jou 
iets anders vertel nie, want Die Groot EK IS het dit gespreek. Dink daaroor na, as jy soos 
MY kneg, weer op `n verlate pad in die hitte moet stap en dink dat daar nie uitredding is nie. 
EK is naby en julle weet al die dinge, maar EK herinner julle soos wat EK MY kneg herinner 
het in sy aardse nood. 
Die groot nood is vir julle ook voor die deur en daarom moet julle al MY Woorde diep in julle 
binneste bêre, sodat julle daaraan kan dink in die tyd wat sal kom, wat buitengewoon swaar 
sal wees met nood en dood op almal se paaie. Net soos wat MY kneg aangestap het in 
vurige hitte, sal julle moet aanstap tot julle julle weg en werk voltooi het. Maar hou net aan 
MY woorde van liefde vas en EK sal getrou soos EK is, MY woord aan julle gestand doen en 
julle uitred. Roep MY net aan en EK is daar om julle te help. Dit spreek EK, JAHWEH van 
die Hoogte aan julle, MY getroue knegte en dienaresse. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 25 Nov. 2007 om 05:33 
“Daar kom `n tyd in elkeen se lewe wat hy `n keuse moet maak vir of teen MY en sy liefde vir 
MY gaan die deurslaggewende rol speel van sy keuse. Daar is díe onder julle wat MY 
werklik bo alles liefhet en vir hulle gaan die keuse maklik te make wees. Maar dan is daar 
ook díe onder julle wat MY nie werklik liefhet nie en sonder om te besef wat julle doen, gaan 
julle die verkeerde keuses maak. 
Neem nou maar `n voorbeeld van twee seuns wat op reis gaan na hulle grootouers. Altwee 
is baie bly om weer `n kans te kry om weer `n bietjie te gaan kuier en pak met groot haas en 
spoed in. Dan kom hulle ouers by hulle en vra dat hulle net `n dag of twee bly, as hulle nie 
omgee nie, om met iets te help. Die een seun sê dat hy bereid is om te bly vir `n dag of twee 
en die ander seun pak dadelik sy tas uit en besluit om te bly, omdat sy ouers hom nodiger 
het. Hy is bereid om sy kuiertjie op te offer om sy ouers by te staan. Watter een het nou `n 
goeie keuse gemaak en watter een die slegte keuse? Altwee was bereid om hulle plesier uit 
te stel, maar een het eintlik die korrekte keuse gemaak wat sy ouers die beste sal baat. 
So is dit ook met julle. EK gaan julle voor keuses stel wat vir julle baie moeilik gaan wees om 
te maak en julle gaan nie altyd weet watter een die beste is nie. Maar wanneer jy MY bo 
alles liefhet, sal jy die regte keuse oombliklik maak en deursien, omdat EK met MY Wysheid 
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jou bystaan. 
Julle almal moet besluit wat julle in die lewe wil hê en daarin is julle vry. EK mag geen 
dwang op julle uitoefen nie en dit is wat dit so moeilik maak vir My en MY engele wat julle 
moet oortuig om die regte keuses te maak. Dit gaan baie moeilike kwessies wees wat op 
julle weg gegooi word en julle sal baie leiding nodig hê om die regte ding te doen. 
Dit sal so wees tydens die laaste geloofstryd op aarde en waar julle `n definitiewe keuse vir 
of teen MY sal moet maak. `n Felle stryd wat nog nooit op aarde sy gelyke gehad het nie. 
Julle almal sal moet geestelik groei om dit te kan deurstaan en dit is dan ook die ware rede 
dat EK weereens met julle probeer praat. 
Die onder julle wat MY Woorde van liefde en versterking weggooi as niksseggend of dit 
weggooi omdat dit alreeds in die Bybel staan, gaan `n baie harder tyd as MY ander kinders 
tegemoet wat, nadat hulle hierdie nuwe openbaringe van MY gelees het, ten volle versterk is 
en met die swaard in die hand sal hulle vir MY kan veg, met MY krag, omdat hulle nou al 
mooi weet hóe om te werk te gaan. Maar julle wat kies om net die Bybel te lees, sal nog nie 
mooi weet wat om presies te doen nie, aangesien daar nie soveel versterking daaruit kom 
nie. Nie genoeg vir die komende stryd nie, in elk geval. Die Bybel was genoeg vir vorige 
geslagte en in tye wat julle beleef het wat sonder gevaar was, maar nou staar julle `n baie 
gevaarlike tyd in die oë en julle sál nie oorleef net met die kennis wat die Bybel julle gee nie. 
Dit sê EK, Die Allerhoogste aan julle, kleingelowiges wat nog steeds halsstarrig bly vasklou 
aan MY Woorde vir vorige geslagte. 
Dit is dan ook waaroor die gelykenis van die 10 maagde gaan. Daar was vyf wat genoeg olie 
gehad het om hulle te dra in die tyd wat hulle moes wag op die bruidegom, en dan was daar 
die ander vyf wat ook genoeg olie gehad het vir `n kort tydjie, en op die mees kritieke tyd 
moes hulle besef dat hulle geen olie het nie en inderhaas moes hulle gaan soek, net om 
nêrens geholpe te kon raak nie. Wat het toe met hulle gebeur? Hulle is deur die bruidegom 
verwerp, omdat hulle te lui was, of te “wys” was om voor die tyd genoeg olie bymekaar te 
maak. Dit gaan die lot wees van almal wat nie nou MY Woorde van versterking wil aanneem 
nie en op die mees kritieke tyd (net soos die vyf onvoorbereide maagde), gaan hulle My 
Woorde van versterking nodig kry, en hulle gaan dan inderhaas soek na MY openbaringe, 
net om dit nêrens te vind nie. 
Dit sal julle diep berou omdat Ek alreeds in die verlede gesê het aan MY ander skryfkneg, 
dat julle My nóú in julle binneste moet soek, sodat julle almal MY stem nóú kan hoor, omdat 
daar `n tyd gaan kom dat niemand behalwe MYNE wat MY binne hulle kan hoor, gered sal 
kan word nie. En dit sal julle eie skuld wees, net soos die vyf onvoorbereide maagde, omdat 
EK julle nóú roep en daar nog so `n klein rukkie tyd is om genoeg olie bymekaar te maak. 
Maar die eindtye is ook op hande en daarom roep EK julle nou weer uit die hoogte toe en 
nooi julle uit om julle oliekannetjies vol te kom maak voor dit te laat is. Die wat op MY 
roepstem ag gee, het niks om te vrees nie, maar julle wat nie wil nie, het net julleself te 
blameer as julle lampies doodgaan op die mees kritieke oomblik. Kom nóú na MY toe! 
Luister nóú na MY stem wat weer weerklink om julle te versterk. Sorg dat julle MY stem kan 
hoor, sodat EK julle presies kan sê wat om te doen. En wat meer is, in die tyd van nood en 
dood, beskryf in Maak en Breek*, sal EK die hele tyd hoorbaar wees aan elkeen wat hom 
kom versterk het met MY nuut aangebode Lewensbrood. EK sal met elkeen praat soos wat 
EK nóú met MY skryfknegte praat. EK wil met elkeen van julle nou praat en wag sodat julle 
vir MY die weg daarnatoe kan oopbaan. EK dwing niemand nie en daarom sal Ek julle ook 
nie dwing nie, maar MY roepstem weergalm oor die hele aarde, sodat MY kinders van oral 
oor na MY kan kom. (*MAAK EN BREEK - hierdie boekie kan bestel word by uitgewers) 
Wanneer die geloofstryd gaan kom, sal daar nie meer tyd wees om te lees en te soek na MY 
Woorde, wat EK nou aan julle gee nie, omdat sekere toestande op die aarde gaan heers en 
julle dit nie met `n oog te siene gaan kry nie. Met leë hande en harte sal julle dan beswyk, 
omdat die Lewensbrood wat gedien het om julle te versterk, wat aangebied is aan julle deur 
MY skryfknegte, deur julle verwerp is. En waar sal julle dit dan weer vind om te eet? 
Dit was dan ook die simboliese betekenis van die manna in die woestyn wat deur MY aan 
die Israeliete aangebied is. Dit val letterlik uit die hemel op julle neer en al wat julle nou moet 
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doen, is om dit te gryp en te lees. Julle is nou in hierdie tyd, op die dag voor die Sabbat en 
net soos hulle op daardie dag `n dubbele porsie moes optel vir die Sabbat, moet julle ook 
nou `n dubbele porsie van MY openbaringe, wat ook manna is, eet sodat julle sterk kan 
wees wanneer daar geen manna uit die hemel op julle neerreën nie. Julle weet wat gebeur 
het met die manna nadat almal opgetel het. Dit het gesmelt en kon nie weer gevind word om 
later weer geëet te word nie. Dit is presies wat ook met MY openbaringe gaan gebeur. 
Nêrens sal geskrifte te vinde wees vir iemand om te lees nie. 
Selfs díe wat dit nou lees, sal dit nie weer vind nie, maar hulle het dan hulle oliekannetjies 
alreeds daarmee gevul toe daar nog tyd was en sal daarom nie `n tekort aan MY Woord hê 
nie, wat hulle dan in daardie slegte tyd sal deurdra, omdat EK in MY volle glorie by hulle sal 
wees om die kannetjies vol te hou met MY Woorde van vertroosting wat Ek aan elkeen sal 
bring wanneer hy dit nodig het. EK sal sigbaar aan hulle verskyn, - die wat hulle kannetjies 
sonder ophou gevul het met MY olie (in die vorm van MY nuwe openbaringe) en hulle sal die 
stryd dan met alle krag van MY kan stry, sonder om uitgeput te raak, terwyl die wat net 
genoeg gehad het vir die goeie tye, sleg daarvan sal af kom. 
Julle moet nou self besluit watter keuse julle sal maak. Kies julle om net die Bybel te lees, is 
dit goed genoeg vir nou en staar julle moeilike tye in die gesig. Maar die wat kies om 
hulleself versadig te maak met MY Lewensbrood, sal sterk wees tot op die einde en sal My 
wederkoms op die wolke sien. Wie het dan nou eintlik die goeie keuse gemaak? Julle moet 
maar self besluit. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 26 Nov. 2007 om 07:30 
“Julle wat nou die vorige hoofstuk gelees het, sal weet dat dit werklik die waarheid is 
wanneer dit gebeur en dit sal weer in julle binneste weerklink op die dag van nood. Julle sal 
weer My Stem hoor wat julle aan alles herinner en julle sal bly wees, omdat julle My Brood 
geëet het. 
Maar die wat met opgetrekte neuse liewer anderpad kyk, sal nie so gelukkig wees nie en 
daarom nooi EK weereens almal uit om nader te kom en jouself te kom versterk met MY 
Lewensbrood, want EK weet wat julle nodig het vir die komende stryd. Moenie slim wees in 
julle eie oë nie en kom na My, sodat EK julle kan wys op die dinge wat julle nodig het. Julle 
wat weier om `n versterking te neem voor julle vir My sal moet ly, sal dit nié maak nie en die 
bose sal julle oorwin en met groot hartseer sal julle in die verderf gestort word, omdat julle te 
hardkoppig was. Neem My Brood aan, wat julle die lewe gee en wees dankbaar daarvoor, 
omdat julle dit eintlik glad nie verdien nie. Maar ter wille van die onder julle wat op MY 
vertrou en nie op sy Bybelkennis nie, het EK weereens aan julle iets gebring om julle te 
versterk. Wees getrou aan My en dit beteken ook: Eet die Brood wat EK SELF aan julle gee. 
Julle weier My! Julle weier nie `n mens nie. Dit is nie My skryfkneg se woorde nie, dit is 
MYNE. Julle wat dit nie wil glo nie, sal dit bitter berou, omdat julle dit nie ingeneem het nie 
en daarom nie weer daaraan herinner kan word nie. En as die stryd op sy felste is, sal julle 
versterking nodig hê en julle sal dit nie vind nie, omdat die versterking voor die tyd aan julle 
gebied is en julle dit geweier het. Wees nie meer hardkoppig nie en luister na MY Woorde! 
Wat kan dit jou skaad? Jy kan net daarby baat vind en dit sal jou red in die groot nood, 
omdat daar dan hongersnood sal heers wat liggaamlik en geestelik opgeneem moet word. 
Die Bybel is ook My Woord wat aan julle gegee is en al is daar baie foute in, het dit julle tot 
voor MY voete gebring waar julle MY ontmoet het en My leer ken het. Maar waarom wil julle 
nou niks meer eet wat deur MY aan julle aangebied word nie? `n Kind sal alles eet wat sy 
aardse pa hom aanbied, maar julle weier om uit My Hand te eet en dit nog wat EK wéét julle 
nodig het. Daarom sal julle versmag in `n tyd wat julle honger is en net MYNE wat My Brood 
geëet het, sal versadig bly en met krag sal hulle voortgaan in die donkerste en felste stryd 
wat nog ooit op aarde geheers het. Moenie dom wees nie en gehoorsaam My, julle Vader, 
wat julle uit Liefde hierdie Lewensbrood aanbied. Dit is nie `n bevel nie, omdat EK niemand 
dwing nie, maar `n Liefdesroep aan julle vir wie EK baie lief is. En daarmee sluit EK nou 
hierdie hoofstuk af. Die wat nie verder wil eet nie, moet maar self probeer om brood in die 
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hande te kry. Ek het gesê dat daar net een plek is waar hulle hierdie brood sal vind. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 27 Nov. 2007 om 07:29 
Dit is in `n sekere mate al klaar vir julle `n lyding om al hierdie dinge te lees en nog aan te 
hou om MY te dien, aangesien julle nou alreeds bewus is van die toekomstige groot lyding. 
Dit is nie `n lekker onderwerp om oor te gesels nie en baie gaan aanstoot neem omdat EK 
julle so duidelik te kenne gee wat nog gaan gebeur, maar EK ag dit noodsaaklik, omdat EK 
weet wat julle nodig het, nog voordat julle daarna vra. 
EK is julle Vader wat julle baie lief het en daarom moet EK julle waarsku. Julle sal nie kan 
bly staan as EK niks aan julle sê nie en daarom word hierdie onderwerp aangeraak. Julle is 
MY uitverkorenes en daarom wil EK nie hê dat julle verlore gaan in die komende stryd nie. 
Gee hierdie, wat EK nou aan julle sê, ook aan ander, sodat hulle ook versterk kan word en 
moenie MY Lewensbrood van iemand weerhou nie. EK sal by julle almal kom besoeking 
doen en daarom wil EK nie hê dat daar iemand sal wees wat aan MY sê dat hy niks van MY 
brood te siene gekry het nie. Almal wat dit verwerp, het dit op sy eie gewete, maar sorg julle 
dat julle MY Brood uitdeel, want dit is julle opdrag van MY, julle Vader, wat nie een van SY 
kinders wil laat honger ly nie. Sou iemand nie wil eet nie, is dit nie MY of julle skuld nie, maar 
slegs die skuld van die een wat weier. Julle moet My aangesig nóú kom soek, omdat net EK 
die tye ken en julle nooit op `n dwaalspoor sal lei nie en nou ook weet dat julle na MY moet 
kom vir hulp, omdat die eindtye baie nader is as wat julle dink. Beskou dit eerder as `n 
waarskuwing, omdat Ek nie aan julle die toekoms bekend maak, omdat Ek julle daardeur 
maar net wil vertel van iets wat gebeur nie, nee EK wil julle wakker maak, sodat julle om julle 
kan kyk en kan sien dat die einde in sig is. 
Julle is MY uitverkorenes en daarom wil EK nie hê dat een van julle verlore moet gaan nie. 
Julle geloof is nog so klein en daarom moet EK dit weereens aan julle sê dat julle MY moet 
liefhê, want die liefde vir MY sal julle sterk maak. EK wil julle lei en gelukkig maak, sodat julle 
altyd by MY kan wees en nie in die verderf ingaan nie. Wees net gerus en moenie dat die 
bose julle opjaag nie. 
Laat MY vrede in julle harte heers en wees nie bang nie, omdat EK, die Allerhoogste, met 
julle is en julle nooit sal verlaat nie. Julle almal wat MY liefhet, sal MY sien en EK sal met 
julle lag en juig en jubel en in vrolikheid sal EK tussen julle wandel. Maar voor daardie dag 
aanbreek, sal julle eers `n bietjie swaar kry hier op aarde en julle sal moet kies tussen My en 
die wêreld. Kies julle MY, dan kies julle ook Die Ewige Lewe saam met MY, maar kies julle 
om ter wille van julle aardse liggame nie swaar te kry nie, sal julle nie `n baie lekker loon 
ontvang nie. Dit is die keuse wat julle sal moet maak en dit is ook die rede waarom EK julle 
leer om nie julle liggame te veel te behaag nie, omdat dit dan buitengewoon swaar sal wees 
om van jou liggaam te skei. 
Wees maar net vir My lief en alles sal duidelik word en alles wat julle nou nie verstaan nie, 
sal klokhelder in julle ore weerklink en julle sal alles verstaan. Dit word weereens aan julle 
gesê, omdat EK julle baie liefhet. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 27 Nov. 2007 om 07:50 
“Dit was twee dae na My opstanding en `n pragtige sonskyndag. Ek het aan My dissipels 
verskyn waar hulle besig was om vis te vang en hulle het My gesien staan op die strand. `n 
Skielike verlange na My het hulle almal oorval, aangesien hulle nie kon uitmaak of dit werklik 
EK was wat daar op die strand gestaan het nie. Hulle het almal in My rigting gekyk en My 
Petrus is deur `n sware emosie oorval wat hom gedryf het om na My te hardloop. Hy was 
nog in die skuitjie en het sommer oorboord gespring in sy haas om by MY te kom. Sonder 
om te dink, het hy aangespartel gekom na waar Ek gestaan het. `n Baie groot liefde het My 
hart vervul vir hierdie man wat sommer alles net so gelos het vir MY en selfs deur diep water 
na MY aangeswem gekom het. EK het hom tegemoet gekom en hom uit die water gehaal 
waar EK hom styf teen MY bors gedruk het. Hy is deur MY gereinig en daarom kon EK hom 
vashou. Geen sonde het meer aan hom gekleef nie en deur My bloed is hy skoongewas van 
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al sy sondes. Petrus is ook die eerste een wat so deur MY gereinig is. Die ander het ook so 
gou as moontlik na MY gekom en het MY ook vasgegryp in liefde. 
Dit was egter MY Petrus wat alles net so gelos het en oorboord gespring het vir MY en dit is 
wat EK van julle almal wil hê. As julle alles net so los en MY met ope arms vasgryp, sonder 
julle aardse gedagtes, sal julle ook so deur My vasgegryp word soos hy en julle sal gereinig 
wees van al julle sondes. Geen mens wat op so `n manier na MY soek, sal met leë hande 
weggestuur word nie en sy hart sal vol van MY wees. EK sal hom so vervul soos wat Petrus 
se arms vol was toe hy MY vasgegryp het en EK sal sy hart en sy arms vol maak. Gereinig 
deur MY bloed sal hy dan gereed wees om saam met MY te sit en Ek sal soos `n broer met 
hom gesels. EK het saam met MY dissipels op die strand gesit en hulle het vir MY `n vis 
gegee om te eet. 
So wil EK met julle ook gesels en EK wil julle harte as offers hê. Bied MY jou hart aan en jy 
sal nooit versadig word van MY nie. EK sal nooit van jou af weggaan nie. Jy sal My altyd in 
jou binneste hê waar EK vir My `n tempel berei het. Sonder dat jy ooit van MY geskei is, sal 
ons dan gesels en EK sal jou in alles inwy. Jy sal MY volheid in jou hê en al slaan die storms 
om jou, sal jy so vas soos `n rots staan omdat EK by jou is. EK is nie `n mens wat jou sal 
versaak nie. Geen slegte praatjies oor jou sal MY van besluit laat verander oor jou nie. Geen 
slegte tye sal maak dat EK van jou af weggaan soos `n mooiweersvriend nie. En niks wat jy 
doen sal MY jou laat verlaat nie, omdat EK alles van jou af weet. EK weet wanneer jy deur 
ander mense valslik beskuldig word. EK weet wat jy in jou hart voel, al lyk jou uiterlike 
anders. 
Dit is waarom dit onnodig is om MY uiterlik te aanbid, omdat dit net die mense om jou 
behaag. Jy moet MY in die diepte van jou hart aanbid en EK sal jou aansien en EK sal jou 
liefhê net soos jy is. Jy hoef nie aan te pas sodat EK jou moet liefhê nie. EK het al MY 
kinders uniek gemaak en is daarom vir elkeen lief net soos wat hy is. Die sonde is uitgesluit 
en word deur MY alleen vergewe, maar die persoonlikheid bly net soos wat EK jou geskape 
het. Dit is My woorde aan julle wat MY Liefde broodnodig het in hierdie tyd. Geen mens kan 
sê dat hy MY nie nodig het nie, omdat EK die Een is wat alles onderhou, maar julle wat MY 
liefhet, besef dit en soek bewustelik na MY Liefde en sal nie onversadig van MY af weggaan 
nie, omdat EK julle met Liefde vervul en die hele tyd by julle is. Julle sal dan ook vervul voel 
en MY nabyheid voel. EK is waar liefde is, omdat EK Liefde is en julle sal MY voel waar julle 
kom en `n gevoel van naasteliefde heers. Daar sal dan ook vrede heers tussen MY mense 
en ook in elkeen se hart wat MY liefhet. Sonder liefde sal daar nie vrede wees nie en 
daarom is daar nie vrede op die wêreld nie, omdat die mense nie na MY soek nie en daarom 
ook nie liefde in hulle het nie. 
Maar tussen MY kinders sal daar samehorigheid wees. Hulle sal almal saam dieselfde voel, 
omdat EK in elkeen se hart werk en daar teenwoordig is. Dit is dan ook die rede dat EK julle 
aanspoor om MY lief te hê, sodat julle vrede kan hê binne en tussen broeders. 
Die wêreldse vrede is `n valse vrede en soek nie daarna nie, omdat dit nêrens te vinde is 
nie. Al waar daar ware vrede heers, is in MY ryk waar EK die heeltyd is. As EK in jou hart is, 
is MY ryk ook daar en EK sal julle almal, wat MY vrede in julle harte ronddra, na MY ryk van 
vrede vat met MY wederkoms. Strewe dan na liefde, en vrede sal ook bygevoeg word, sodat 
julle hemel op aarde kan hê. Tussen broeders sal daar dan nie tweestryd wees nie en 
niemand sal die ander een wil benadeel nie. Daar sal nie rusie wees nie en die een sal die 
ander in liefde dra en ontvang. Dit is wat EK vir julle gee om te doen aan mekaar en dit is tog 
nie so moeilik nie! 
Wees eerstens vir MY lief, laat alles net so staan vir My, offer MY julle harte en wees vir 
mekaar lief en julle sal alles hê wat julle nodig het, omdat EK dit alles aan julle sal gee. Ook 
die ewige lewe sal julle beërwe en by MY sal julle dan altyd wees. Dit geld ook vir die 
komende tyd waartydens julle baie swaar gaan hê. Julle almal sal deur My gedra word deur 
julle liefde vir MY in julle harte. Dink net gedurig aan MY en wees MY gehoorsaam, sodat die 
bose nie `n oorhand oor jou kan hê nie en jy sal gered word. 
Amen.” 
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Die Heiland spreek op 4 Des. 2007 om 06:53 
“Julle almal wat MY Lewende Woord lees, sal weet dat die volgende waar en eg is. Daar 
was `n man wat na MY kom vra het en hy wou weet wat hy moes doen om die ewige lewe te 
beërwe. EK het aan hom gesê dat hy al sy goed moes verkoop en aan die armes gee en dat 
hy MY moes volg. Dit was te veel gevra aan hom en hy het hartseer weggedraai en 
teruggegaan na sy aardse goedere waaraan sy hart so verkleef was. 
Dit is dan ook waarom baie van die mense wat MY Woord verwerp, dan hulle rûe op MY 
draai. Die aardse verlokkinge is dan heeltemal te groot en hartseer draai hulle dan weg, 
omdat hulle nie daarvan afskeid kan neem nie. Dit is dan vir hulle `n groot bron van 
bekommernis en verdriet, want wat sal dan van hulle aardse goedere word as hulle dit aan 
iemand anders moet afgee? Baie is ook nie soseer gepla oor byvoorbeeld die huisraad nie, 
maar meer oor sy “stokperdjie”. Dit sal hulle bitter berou omdat hulle nie eendag hulle ou 
aardse plesiertjies kan saamvat nie. Die aardse plesiertjies weeg dan ook baie swaarder as 
EK en dit trek hulle tot in die diepte van die aarde in af. Daaruit sal hulle nie kan kom nie, 
voordat EK hulle self daaruit gaan haal en hulle gewillig alles net so los. 
Hulle klou dikwels so aan hulle aardse plesiertjies vas, soos `n padda aan `n boomstomp 
wat besig is om in die rivier af te dryf op pad na die groot waterval wat net om die draai lê. 
Hierdie boomstomp is sy redding en hy besef nie dat hy maar net na die wal kan swem vir 
redding nie. Nee, hy klou aan hierdie stuk ding vas wat hom net vir nou red. Maar sonder om 
te besef, dryf hierdie ding met hom na die dood. 
Los alles en volg MY, was MY woorde aan baie mense en net `n paar het gehoor gegee 
daarop. En dit is wat EK ook vandag aan julle wil sê: Sny af van julle aardse goedere en ook 
van alle ander plesiertjies wat julle van MY aftrek. Dit vul julle harte mat groot plesier en dan 
is dit vir MY baie moeilik om tot julle deur te dring. As julle vol is van julle eie dinge, kan EK 
nie kom met MY GEES en julle vul nie, omdat daar dan te veel onreinhede in julle binneste 
is. EK deel nie julle harte met dinge van die wêreld nie. EK wil alleen Heerser wees in julle 
harte en daarom vra EK weer aan julle om daaraan te dink en stil te gaan sit en te dink of 
daar nie dalk iets in jou lewe is wat MY plek vul nie. 
Dit hoef nie noodwendig `n aardse ding te wees nie. Dit kan jou huisgesin ook wees. Baie 
mense het hulle kinders meer lief as vir MY en sal daarom dan ook die verkeerde keuses 
maak in die tyd wat kom. EK waarsku julle weer dat die tyd baie sleg gaan wees en dat julle 
buitengewoon swaar sal kry. Die groot geloofstryd wat voorlê gaan sorg dra dat menige 
mens MY verlaat uit vrees dat hy sy aardse plesier of genot gaan verloor. As EK jou kinders 
vra en jy weier MY, is jy nog te lief vir jou kinders. As EK jou man of vrou vra en jy weier MY, 
is jy nog te lief vir hom/haar. Los alles en volg MY met jou hele hart. Julle dink deur MY net 
elke dag te smeek vir bewaring dat julle siele al gereed is vir die komende tyd. Dit is nie so 
nie en met leedwese gaan julle die tyd tegemoet. Kom na My, sodat EK julle kan reinig en dit 
gaan vir julle swaar wees, maar EK sal julle almal deur alles dra en julle sal heel en vol van 
MY GEES anderkant uitkom. Sny alles af wat nie pas nie, dit is, los alles wat nog `n groter 
plek as EK in julle harte vul. Los alle behaging van die vlees en dra sorg vir julle siele. 
As jy besig is met MY dinge, moet jy geen begeerte na enigiets anders hê nie: nie kos nie, 
nie enige vorm van plesier nie, niks nie, net vir MY en EK sal jou alles gee wat jy nodig het. 
Dit is dan ook wat die groot trek uit Egipte beteken het. Die Israeliete moes alles agterlaat 
wat hulle in Egipte gebind het. Hulle moes net met hulle besittings uittrek. Dit beteken dat 
hulle nie enigiets moes oorhou van die land/aarde nie. Net so ook met julle. Hou net die 
nodigste dinge uit en los al die ander onnodighede. EK het aan hulle kos voorsien in die 
woestyn waardeur hulle moes trek en EK het hulle op die pad na die beloofde land gereinig. 
Al die onreinheid het in die woestyn agtergebly en net die reinste het die beloofde land 
binnegegaan. 
Dit moet met julle ook so wees. Los alles en “trek” na MY. Die pad gaan verlate en swaar 
wees - net soos die woestyn. Daar gaan baie dinge van julle afgehaal en verwyder word op 
die pad. Al die onreinheid wat nog aan julle vaskleef sal EK stadig maar seker uit julle uithaal 
- net soos wat EK al die onreines en onsuiweres tussen hulle uitgehaal het. Die ander volke 
se mense wat tussen hulle was, moes uit. Dit stel al julle wêreldse dinge voor en dit moet 
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ook uit julle uit. Daar was later ook geen voedsel meer nie en EK het aan hulle voorsien. 
Julle sal later ook net op MY moet staatmaak vir julle geestelike voedsel wat elke dag op tyd 
sal kom. Moenie terug verlang na die kospotte van Egipte nie, want daarin lê die verderf. 
Moenie terug verlang na die aardse genot en plesier wat julle op die pad verloor het nie, 
want EK sal jou dan oorgee aan jou begeertes en jy sal dan ook langs die pad na MY, 
verlore gaan. EK sal aan julle kos en water voorsien, met ander woorde, EK sal aan julle net 
die nodigste gee, sodat julle kan oorleef hier op die aarde, maar moenie dink EK het aan 
hulle allerhande aardse plesiertjies gegee nie. Julle sal dan ook genoeg hê om van te leef 
sodat julle die aardse bestaan kan voltooi, maar EK sal niemand stinkryk maak sodat hy in 
weelde sy weg kan gaan nie. 
EK sal julle almal lei tot in MY Vaderhuis en niemand wat na MY alleen kyk, sal verlore gaan 
nie. Daarvoor sal EK sorg dra. Julle almal wat op weg is na MY, is nou ook in die woestyn 
van julle lewens en EK is besig om julle te reinig, maar wees nie hartseer oor die dinge wat 
jy langs die pad verloor nie, omdat EK jou dan baie meer sal gee in ruil daarvoor. Almal van 
julle het nog dinge wat nie by die Beloofde Land (MY Koninkryk) pas nie en sal daarvan 
moet afsien, voordat julle MY Beloofde Land bereik. Maar wees nie daaroor hartseer nie, 
omdat die een wat omkyk, MY nie werd is nie. EK wil julle almal in MY Land verwelkom en 
wil nie een langs die pad verloor nie en daarom sê EK aan julle dat julle moet werk maak 
aan julleself. 
Hier is geen oordeel in MY Woorde nie, net liefde, wat julle na MY wil trek en julle reinig 
sodat EK julle teen MY Vaderbors kan vashou. Soos reeds in van die vorige hoofstukke 
gesê is, kon EK geen onreine teen MY vasdruk nie, maar as julle vrywillig kom om deur MY 
gereinig te word, sal EK julle reinig, maar EK sal alles afsny wat nie pas nie! Wees daarom 
nie hardkoppig nie en los die aardse dinge vanself, sodat dit vir julle minder pynlik sal wees 
as wanneer EK dit self moet kom verwyder. Julle almal het nog sondes en daarom spoor EK 
julle aan om dit te los. 
EK het julle lief en sal alles doen om julle tot MY te bekeer en teen MY Bors vas te hou. As 
julle nie julle dinge wat julle behaag los nie, kan EK julle nie teen MY Bors druk nie en julle 
sal alles mis, net soos die Israeliete wat nie na MY kneg Moses wou luister nie en langs die 
pad omgekom het. MY kneg Moses was My stem wat hulle gelei het en daar was die onder 
die volk wat nie na hom wou luister nie en het langs die pad verlore gegaan. Luister dan nou 
ook na MY stem, sodat julle die Beloofde Land kan beërf en julle salig kan wees in MY Land 
waar MY Liefde heers. Dit sê EK aan julle, nie om julle te veroordeel nie, maar om julle na 
MY te trek en julle te reinig. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 6 Des 2007 om 07:32 
“EK verseker julle van MY liefde elke dag en wil julle ook daarmee te kenne gee dat julle MY 
ook moet liefhê. Wees MY getrou in alle opsigte en luister wanneer EK julle roep. Laat 
Mammon haar eie gang gaan en dink aan MY. Kom vra My wat julle te doen staan en doen 
dan dit wat EK julle sê. Moenie julle hoop op `n dooie materialistiese god sit nie en vertrou 
op MY om vir julle die weg oop te baan. 
Baie van julle wat nou hier lees, het My al baie lief, maar is ook nog te besig met julle aardse 
goed. Mammon sal altyd probeer om julle van My weg te hou en sy sal julle gedagtes 
sodanig besig hou, dat julle nie tyd of kans het om aan MY te dink nie. EK wil julle hele harte 
hê en nie halwe harte nie. Jy dien My met `n halwe hart wanneer jy jouself te besig hou met 
aardse dinge. Daar is werk wat gedoen moet word sodat julle kan bly leef, EK weet, maar 
bly getrou aan My en dink aan MY terwyl jy jou aardse gang gaan. EK sal vir julle sorg en 
julle sal nie broodgebrek hê nie, maak nie saak of dit so lyk nie. Julle is baie keer onder die 
indruk dat julle MY dien terwyl julle besig is met julle aardse dinge, maar dit is nie die geval 
nie. EK wil hê dat julle die hele tyd moet bid en waak teen satan se aanvalle, en hoe kan 
julle dit dan doen terwyl jou hart besig is met aardse goed? 
Gee alles aan My oor en EK sal julle weë gelyk maak. Moenie bekommerd wees oor jou 
geldsake nie. EK gee wánneer en hóéveel nodig is en enige bekommernis daaroor is totaal 
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en al onnodig. As Ek aan die Israeliete in die woestyn hulle daaglikse brood kon gee, sal EK 
dit seker na al die jare nog steeds kan doen? Verseker en gewis! Julle moet MY met álles 
vertrou en nie net met sekere dinge nie. EK is altyd julle Vader, nie net wanneer EK julle 
bewaar nie. EK is ook die broodwinner in jou huis. Die Versorger wat julle elke dag van alles 
voorsien. Wees nie bevrees wanneer die wêreld om jou druk op jou probeer uitoefen nie en 
vertrou op MY. Gee die wêreldse druk aan My en EK sal dit vir jou uitsorteer, sonder dat jy 
daaroor hoef na te dink. Dit is `n belangrike ding wat julle moet begin besef en dit is dat julle 
nie die aanvalle van satan sal kan weerstaan as julle gedagtes besig is met die aardse nie. 
Dit is dan ook waarom Ek julle aanraai om op te hou met aardse plesiere en genot. Dit hou 
julle so besig dat julle nie die satan en sy magte sien aankom nie en sonder enige 
weerstand sal hy julle dan onderkry. 
Julle sal weet wanneer hy julle aangeval het. Enige neerdrukkende gevoel wat in julle harte 
heers is direk van hom afkomstig. Woede, vrees, enige vorm van depressie, is nie van MY 
afkomstig nie en dit is die teken dat dit van hom af kom. Hy sal julle afbreek tot julle geen 
verweer meer het nie en al julle geloof in My sal hy probeer afbreek. Dit is dan ook waarom 
EK julle sê om MY bo alles lief te hê, sodat hy julle nie kan oorval nie. Julle sal nie MY 
koninkryk kan beërwe as julle teveel aandag aan die wêreldse gee nie, omdat dit dan julle 
aandag heeltemal van My afneem. Gee alles in MY Hande, wil Ek julle weer sê en moet oor 
niks bekommerd wees nie, want EK is die Een wat maak en breek. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 8 Des. 2007 om 16:14 
“EK roep na almal en EK praat sag sodat niemand skrik nie. Ek roep ook hard sodat almal 
MY kan hoor. Daarmee wil EK te kenne gee dat almal wat graag wil, MY Stem in sy 
binnekant sal kan hoor. Luister mooi of jy nie dalk al MY Stem in jou kan hoor nie. Ignoreer 
jy MY nie dalk nie? EK beveel nie aan almal om te skryf nie, maar EK praat met almal wat 
My wil hoor. Luister net fyn en EK sal jou antwoord. Dit is hoe EK met elkeen wil praat. Sag, 
sodat net jy MY binne jou kan hoor, maar hard genoeg sodat jy MY nie kan mis nie as jy 
luister. 
EK het almal van julle, My uitverkore volk, lief en begeer om in julle harte erken te word. EK 
bring geen oordeel oor julle nie. Die wat nie na MY wil luister nie, bring die oordeel oor 
hulleself en sal net hulleself te blameer hê as hulle in die oordeel kom. Luister baie goed na 
My Stem en niemand sal verlore gaan nie. As EK julle roep moet julle kom en hoe sal julle 
dan weet as MY Stem stil is binne jou? 
As almal om jou gaan waar EK hulle heen stuur en net jy bly oor? EK sal julle almal 
bymekaarbring en net die wat MY kan hoor sal gaan op MY bevel. Soek na MY Stem sodat 
jy nie agterbly nie. EK roep julle almal en verlang na die tweegesprek met elke een van julle 
wat hier lees. Dit sal vir jou ongelooflike versterking gee en jy sal baie wysheid van MY 
ontvang. EK sal jou antwoord op elke vraag wat jy MY vra en jy sal weet wat om te doen. 
Nooit sal jy weer `n verkeerde besluit kan maak wanneer jy MY vra en EK jou antwoord in `n 
duidelike Stem in jou hart nie. 
Wees bly hieroor omdat dit nie aan vorige geslagte bekend gemaak is nie en bittermin MY 
so kon hoor. Julle hele volk sou MY so kon hoor as julle net `n begeerte daartoe gehad het. 
Nou nooi EK julle almal uit om so na MY te soek, sodat EK met julle tweegesprekke kan 
hou. Nooit sal jy weer alleen voel soos nou nie en jy sal versadig voel, omdat die Lewende 
Brood die hele tyd besig is om jou te vul. Soek dag en nag daarna en jy sal My hoor. Ek wil 
met elke een praat wat MY liefhet. Dit is die sleutel tot MY hoorbare Stem in jou binneste - 
liefde. Dit is die sleutel wat elke ingang na MY oopsluit sodat jy kan ingaan en alles aanskou 
wat EK aan julle belowe het. Dink dag en nag met liefde aan MY en EK sal jou alles gee wat 
jou hart begeer. Jy sal nie meer begeertes hê na aardse dinge en glorie nie en sal daarom 
ook nie daarvoor vra nie. Jou begeerte sal wees om een met MY te word en dit sál aan jou 
gegee word. Eenheid met MY is die toppunt wat jy kan bereik hier op aarde, want dan 
beteken dit dat jy geestelik wedergebore is en My te alle tye kan aanskou. Wat `n groot 
vreugde moet dit nie wees vir die wat MY werklik liefhet nie? Om die heletyd in MY 
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teenwoordigheid te wees terwyl jy in `n aardse liggaam is. 
Dit is dan ook waarom EK julle aanspoor om My binne julle te soek, sodat julle die komende 
tye kan ingaan sonder enige vrees vir enige dreiging. Niks sal jou dan bang kan maak nie en 
jy sal dapper die donkerte ingaan, want jy is die hele tyd van MY by jou bewus. Geen bose 
mag sal jou dan kan onderkry nie en Ek sal jou lei en jy sal My kan sien. Dit is hoe julle dan 
ook vir My sal stry en hoe julle sal oorleef sonder om te val. Satan sal julle nie met enige 
dreigement tot oorgawe kan dwing nie, omdat julle sterker as hy sal wees. Al lyk dit vir die 
omstanders of julle die onderspit delf, sal hulle verbaas staan en kyk hoe julle nie ingee nie 
en in vreugde die gees aan My teruggee. Dink hieroor na en kom soek My met groter erns 
sodat EK een met julle kan word en julle die stryd kan oorwin. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 11 Des. 2007 om 07: 19 
“Dit is die groot teken wat julle moet verwag, wat julle sal aandui dat MY koms om die draai 
is. `n Man sal vir MY opstaan, wat My voorloper sal wees. Hy sal opstaan en in MY Naam 
begin getuig. Hy sal nie deur iemand stilgemaak kan word nie en nie eers die dood of 
dreigemente met die dood sal hom die swye kan oplê nie. Hy sal MY voorbrand wees en sal 
MY wederkoms luid aan almal verkondig. Niks sal hom keer as hy eers begin het nie. 
Op hierdie oomblik is hy nog stil, maar MY GEES sal oor hom vaardig word en hy sal in `n 
ander mens “verander”. Die wat hom nou al ken, sal nie kan sê dat dit dieselfde persoon is 
nie en sal verbaas staan en toekyk hoedat hy MY Woord aan almal uitdra. EK het julle so 
lief, MY kinders en stuur daarom aan julle almal `n teken sodat julle seker kan wees dat MY 
koms voor die deur is. 
Baie van julle dink dat MY koms ten minste nog 100 jaar op hom sal laat wag, maar EK sê 
julle dat julle die pot ver mis sit. Julle almal wat nog hier lees en MY Woord met smaak 
(liefde) eet, sal MY koms aanskou. Baie van julle sal wel in die groot geloofstryd omkom, 
maar die geloofstryd gaan MY koms met `n paar jaar vooruit. Net `n paar jaar sal julle moet 
uithou onder die Antichris en sal julle moet ly vir MY. EK het julle egter MY ondersteuning 
belowe en sal julle met MY liefde deur alles dra. Julle sal self stom van verbasing staan 
wanneer julle sien uit watter gevare EK julle gaan red. Die van julle wat wel vir MY en julle 
naastes gaan sterf, sal ook deur MY gedra word, sodat die dood vir julle geen dreiging inhou 
nie. EK sal julle sodanig van krag voorsien dat julle sal voortgaan tot op die heel einde van 
julle lewens. 
EK sal met MY engele kom en julle (die wat gaan sterf) by die hand vat en uit die aardse 
liggaam uit dra. Geen pyn sal daar wees nie en die omstanders wat dit dan waarneem sal 
dan `n ommekeer maak na MY en die Antichris dan soos `n warm patat los. Julle sterwe sal 
hulle tot ander insigte bring, omdat EK dan ook sekere mense, wat julle dood aanskou, se 
geestesoë op daardie oomblik sal oopmaak, sodat hulle julle heengaan saam met MY sal 
waarneem. Dit sal hulle heeltemal onkant vang en met volle oorgawe sal hulle MY dan begin 
aanroep om ook deur MY gered te word. 
Verstaan julle nou waarom EK sê dat julle lyding ander sal red? Vertrou net heeltemal op 
MY sodat julle nie wankel en val nie. Gee al julle vrese in MY Hande oor en dink nie meer 
daaraan nie, omdat dit julle niks baat nie. EK alleen kan red, beskerm, bewaar, behoed en 
alle hartseer tot niet maak. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 7 Jan. 2008 om 6.44 
“EK is die weg en die waarheid en die lewe en die een wat MY sy weg, waarheid en lewe 
maak, sal nie nodig hê om iets te vrees nie. EK sal daardie vrees van hom af wegneem as 
hy MY daarom kom vra. 
In die tuin van Getsemané, waar EK tot MY Vader gebid het dat hierdie beker by MY verby 
kan gaan, het EK ook in doodsangs en benoudheid verkeer en MY groot benoudheid was 
omdat EK die skeiding met MY Vader gevrees het. Dit was nie die dood wat MY bang 
gemaak het nie. EK was nooit bang vir die dood nie. EK het dan dooies uit die grafte 
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tevoorskyn gebring en hulle het springlewendig tussen MY ander diensknegte rondgeloop. 
Waarom sou EK dan die dood gevrees het? 
Maar die skeiding met MY Vader was iets wat EK vir niemand kon beskryf nie. Om geskei te 
word van MY Liefde was amper een teveel vir MY en daarom het EK in doodsangs bloed 
gesweet en trane gestort. MY kinders, EK het klaar vir julle daardie las ook gedra en julle sal 
nooit van MY geskei hoef te word nie. Nie die sonde, hel of dood kan julle van MY skei nie. 
Kom bely jou sonde dadelik aan MY en EK sal jou vergewe, sonder dat jy eers een sekonde 
van MY geskei hoef te wees. Gaan jy deur die diepste hel, sal jy nie van MY geskei wees 
nie, omdat EK die hel al lankal oorwin het. 
Vrees nie die skeiding in die dood nie, omdat EK Self jou siel uit jou liggaam sal kom haal op 
die regte tyd en jy jou dan dadelik in MY arms sal bevind. Daar is nie iets soos `n tyd wat jy 
alleen in die duisternis hoef te sit en versmag wanneer jy MY as jou Verlosser aangeneem 
het nie. Die duisternis is vir die wat na die duisternis op aarde verlang en wat hulle deel in 
die duisternis het. Die duisternis op aarde is die geldmag en enige weg wat nie na MY lei 
nie. Dit is hulle wat in die duisternis sal beswyk omdat hulle heil altyd by die dooie duister 
dinge op aarde was. 
Maar julle wat MY liefhet, al is dit net `n klein bietjie, het niks om te vrees nie, omdat EK julle 
dadelik met lig sal omstraal en jy nie jou weg deur duisternis hoef te baan nie. Kom net na 
MY en EK sal jou help en jou dra deur al die dinge wat nog vir jou te swaar lyk. EK sal jou 
met las en al optel en jou dra na veiligheid waar jy die hele tyd by MY kan wees. Dit is `n 
belofte aan almal wat bang is vir die duisternis na die dood. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 8 Jan2008 om 06.49 
“Wees nie bevrees vir die tyd wat kom nie, want EK het daardie tyd ook al klaar oorwin soos 
wat EK die satan oorwin het, nog voordat EK in die diepte van die hel ingegaan het om MY 
mense daaruit te verlos. 
Julle sal verbaas wees as julle weet wat die vyand vir julle beplan en hulle alledaagse 
praatjies gaan net daaroor en hoe hulle julle tot in die see gaan verjaag. Dit was dieselfde 
met satan en hy het praatjies gemaak met die res van sy demone oor wat hy alles met MY 
gaan doen sodra hy MY in sy mag het. Daar was nooit vir hom `n tyd dat hy MY in sy mag 
gehad het nie, al het hy self so gedink. 
EK is ook nog steeds in beheer in die “nuwe Suid-Afrika”, al dink die bose dat hulle julle in 
hulle mag het. Die duistere magte om julle verlei die swartes met leuens en hulle is te dom 
om die waarheid agter die leuen raak te sien. Dit was net so met die mense wat MY 
gekruisig het en hulle is ook deur die bose verlei om te glo dat Ek self boos was, en dit 
terwyl hulle bewys het hoe boos hulleself was. In julle land gaan dit nou net so. Julle blankes 
word daarvan beskuldig dat julle die swartmense verskriklik onderdruk en sleg behandel het 
en dit terwyl dit hulle is wat julle onderdruk en soos diere behandel. 
Maar dit sal nie langer toegelaat word nie en net soos dit gegaan het met MY kruisiging, sal 
dit nou met julle gaan. Wanneer die bose dink dat hulle heeltemal oorwin het, sal hulle eers 
tot die besef kom van hulle groot fout. 
Nadat EK MYSELF oorgegee het om gedood te word en in die duistere hel neergedaal het, 
was satan baie spyt oor dit wat hy MY aangedoen het en hy het berou gekry, nie omdat hy 
MY bejammer het nie, maar omdat hy besef het dat hy die mag verloor het en eintlik nog 
nooit gehad het nie. 
MY kinders, wanneer die swartes werklik onder julle losgelaat sal word, sal hulle met helse 
vreugde doodmaak en martel, maar sodra hulle dink dat hulle julle finaal onder gekry het, sal 
EK kom met MY engele en julle red en besoeking kom doen, sodat elke liewe swarte wat sy 
hand teen julle gelig het, maak nie saak wanneer nie, sy geboortedag sal berou. 
Dit sê EK, Jahshua en GOD van Abraham, Isak en Jakob, aan julle, my troue oorblyfsel, wat 
hulle nie met die ander nasies versondig het nie. Stil het julle eenkant gestaan en nie deel 
gehad aan die "nuwe Suid-Afrika" nie, al het julle ook hier geleef en `n bestaan probeer 
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maak onder die onderdrukking van julle volk. Maar EK sal vir julle, wat julle rein gehou het 
van hulle besoedeling, kom en EK sal julle kom red en elke een wat teen MY is, sal dit diep 
berou. 
Dink daarom nie dat EK julle vergeet het nie. Die tyd is egter nog net nie ryp daarvoor nie. 
Maar die tyd kom al nader en sal nie meer lank op hom laat wag nie en daarom waarsku EK 
`n ieder en elk van julle, MY volk. Kom staan in MY kring, sodat MY engele ook `n laer om 
julle kan trek en EK julle, soos julle voorgeslagte by Bloedrivier, kan red. Dit sê die Vader 
van Sarel Cilliers aan julle, sy nageslag. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 8 Jan. 2008 om 7.28 
“Kom staan in MY kring sodat EK julle kan beskerm en bewaar. Dit beteken ook dat julle julle 
eenkant moet hou van enige sonde, omdat net die wat sonder sonde is, in MY kring kan kom 
staan. Daar is niemand op aarde wat nie sonder sonde is nie en niemand is volmaak nie. 
Nie eers die mense wat MY woord aan julle bring, is sonder sonde nie en hulle almal besef 
hulle onreinheid, maar net die besef van die onreinheid in julle, is al genoeg dat EK MY 
genade oor julle kan uitgiet en daarom sê EK dat net die reines in MY kring kan kom staan. 
Kom bely jou sonde en jy sal rein wees. Al is dit net voor die groot dag wat gaan aanbreek. 
MY kinders, langs MY aan die kruis op Golgota het daar ook `n gekruisigde gehang wat in sy 
lewe baie sondes gedoen het. Roof en moor was sy lewe en dit was vir hom ook `n doring in 
die vlees om iemand te sien met meer besittings as hy en daarom het hy geglo dat hy net 
die mense moes verlos van hulle besittings, sodat hulle darem nie meer as hy moet hê nie. 
Hy en sy vriend wat ook saam met MY gekruisig is, het dikwels spottenderwys na die 
rykdom van ander verwys as “oorbodig en net `n las” vir hulle en wat daarom deur hulle twee 
daarvan verlos moes word. 
Aan die kruis het hulle dan ook gely, al is hulle nie so deur die kruisigers gemartel nie. Daar 
aan die kruis het die een roofmoordenaar dan tot die besef gekom van sy groot sonde en het 
gewens dat hy net weer een kans kon kry om sy lewe oor te leef en te verbeter. Hy het 
werklik berou gehad oor sy sondes en was diep in homself gekeer terwyl hy tog die God van 
die Hebreërs aangeroep het. Hy het gedink dat daar nie werklik `n God bestaan nie, omdat 
die tempel met hulle onreinheid voortgegaan het sonder om gestraf te word, maar het gedink 
aan die verlossing uit Egipte en die see wat EK vir MY kinders oopgemaak het. Daardie God 
het hy stil in sy binneste aangeroep en om vergewing gevra en het diep berou gehad, omdat 
hy tog nie heeltemal sonder liefde soos sy vriend was nie. 
Sonder enige berou en met spot het die rower hier langs MY aan MY gesê om ons al drie 
van die kruis af te red, omdat hy wraakgedagtes in sy binnekant gekoester het en hierdie 
kruisigers van hom leed wou aandoen as hy daar sou afkom. Maar sy vriend het hom 
berispe en gesê dat hy nie moes spot nie, omdat EK geen sonde gedoen het nie, maar hulle 
die dood verdien het. Hy het geglo dat EK Jahshua was en dat alle mag uit MY was, omdat 
hy gesien het wat tydens MY kruisiging gebeur het en ook omdat hy geweet het dat die 
tempel die enigste God gehaat het. Die haat van die tempel jeens MY was dan ook die rede 
van sy oortuiging dat daar werklik `n GOD bestaan het, maar nie die god van die tempel nie. 
Hy het MY dan ook daar om vergifnis gevra en gevra dat EK aan hom moes dink wanneer 
EK in die paradys kom. Hy is dan ook net daar deur MY vergewe en is in MY Ryk opgeneem 
waar hy nog vandag is. 
MY kinders, kom vra net om vergifnis en EK sal nie jou sondes teen jou hou nie. Selfs nie 
eers die grootste sonde sal teen jou gehou word nie en jy sal rein wees deur MY bloed wat 
ook vir jou gevloei het. Geen mens het die ewige lewe verdien deur sy dade nie, maar slegs 
deur MY genade alleen. Dit is iets wat julle altyd moet onthou. Moet nooit na iemand kyk en 
dink dat hy gered is net omdat hy na `n goeie mens lyk nie. Dit is die hart wat tel en of 
daardie persoon MY werklik liefhet. Die hart wat MY om vergifnis kom vra, is die hart wat EK 
wil hê. Kom nou en kom vra om vergifnis en moenie dink dat jou sonde te groot is nie, omdat 
MY bloed baie kragtig is. Niks kan bly staan as EK jou gewas het nie. Wanneer jy dink dat 
jou sonde te groot is, word MY bloed eintlik deur jou as onmagtig verklaar en dan doen jy 
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nog `n sonde deur MY te verkleineer. 
Dink daaraan dat die man aan die kruis `n paar uur voor hy gesterf het, sy hart aan MY 
gegee het, deur om vergifnis te vra en daardeur is hy gered, nie deur sy dade op aarde nie, 
want dit sou hom die hel gegee het. Maar deur die vergewing van sondes, kan julle almal 
gered word, maar dit moet uit `n berouvolle hart kom, sodat jy nie nog sonde op jou sonde 
laai deur geveins te wees nie. Kom nou na MY wyduitgestrekte Vaderarms en kom was jou 
rein in MY bloed, want net EK maak rein. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 9 Jan. 2008 om 07:01 
“Daar aan die kruis het `n loflied verrys uit My bors wat op en neer gedein het soos wat EK 
probeer het om asem te skep. MY kindertjies, EK kon nie MY longe vol lug skep soos julle 
wat nou hier sit en lees nie. Dit was die mees verskriklikste pyne wat deur MY liggaam 
gegaan het en terwyl EK na asem gehyg het, het EK MYSELF besig gehou met `n loflied 
aan MY Vader met wie EK verenig is net daarna. Deur die kruis wat EK moes dra, was MY 
hande stukkend, omdat hulle die houte so ru as moontlik geskaaf het. In elke opsig het hulle 
die weg vir MY probeer bemoeilik, tot in so iets “kleins” soos die splinters wat in MY hande 
ingesteek het. 
Daar was hoegenaamd geen genade vir MY nie en julle moet ook geen genade van die 
bose en sy magte verwag nie. Nadat Ek in die lug gehys is, het die pyne dan ook vererger, 
deurdat EK gehang het aan MY skouers wat uit potjie gegaan het en daardie pyn sal enige 
iemand verstaan wat al so `n besering opgedoen het. Al verskil tussen MY en `n beseerde 
was dat EK die hele tyd tot MY dood aan MY skouers moes hang, terwyl iemand wat so 
beseer is, dadelik deur iemand gehelp word. Die pyn van MY deurboorde hande en voete 
was so erg dat EK gevoel het EK raak duiselig, maar EK het aangehou met lof in MY hart. 
Die hoeveelheid bloed wat EK verloor het, was so baie dat niemand kon glo dat daar `n 
lewende mens was wat soveel bloed gehad het nie. 
Maar EK is die Verlosser en daarom het EK meer bloed gehad, sodat EK die hele mensdom 
wat dit wil gebruik, kon verlos het. MY bloed het tot diep in die aarde ingevloei waar dit ook 
daar verlossing gebring het. 
Julle sal baie dinge nie nou kan verstaan nie, maar soos wat julle siele meer rypheid verkry, 
sal julle dinge begin insien en verstaan. Daar is baie dinge rondom MY kruisiging wat vir julle 
nog duister is, maar EK sal alles vir julle opklaar en julle sal dit met julle harte verstaan en 
nie julle verstande, soos nou nie. 
Sien die beeldspraak hierin ook raak, want daarin lê baie waarhede versteek. Luister na MY 
stem in jou hart wat jou sal leer en jy sal baie meer verstaan as wat jy vroeër kon. Dink aan 
MY met liefde en julle oë sal oopgaan. En tot hiertoe oor MY kruisiging vir vandag. Gaan 
oordink hierdie paar dinge wat EK julle ingegee het vandag en EK sal die brood van die 
Lewe weer verder aan julle gee. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 11 Jan. 2009 om 07:19 
“MY kinders, luister na MY vermanings en weet dat dit die waarheid is. Niemand sal MY 
Naam verkondig wat MY nie werklik liefhet nie, maar in die wêreld is daar baie valse leraars 
wat MY Naam ter wille van geld en aansien verkondig, maar dit is halwe waarhede wat 
verkondig word, omdat hulle die vader van die leuen het wat hulle voorskryf. 
MY kinders, daar is baie maniere om die leuendienaars te herken en een daarvan is die 
smag na rykdom en roem. Let maar op, as iemand sê dat hy MY dien en `n leraar is in MY 
Naam, sal hy nie in prag en praal lewe nie. Daar sal nie by hom `n oorvloed van geld wees 
nie en armoede sal ook by hom algemeen wees. Moenie iemand glo wat in “MY Naam” 
predik, maar die beste voertuie en klere besit nie. Die norm vandag is om `n predikant te 
word en dan baie geld daaruit te maak. 
MY kinders, as EK aan MY dissipels gesê het om niks saam met hulle te neem nie en EK 
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dan self geen geld saam met MY gedra het nie, waarom sal EK dan vandag se “leraars“ die 
reg gee om net die beste te hê? Dien MY in eenvoud en daar is EK te vinde, waar iemand 
MY dien, ten spyte van die feit dat hy geen geld daarvoor ontvang nie. 
MY kleintjies, EK is nie die Vader van aardse rykdomme nie en dit is nie uit MY uit om 
iemand met aardse besittings te oorlaai sodat hy `n lewe van niksdoen kan geniet nie. Die 
mense wat wel finansieel deur MY geseën is, sal ook weet wat om met hulle rykdom te doen 
en sal dit aanwend vir die verspreiding van MY woord en om ander te help. 
EK sal nie iemand wat MY liefhet seën sodat hy homself kan geniet en van die ander om 
hom vergeet nie en daarin kan julle sien wie MY liefhet en wie nie. 
Die man wat ook daarvan hou om voor te staan en in alles die voortou te neem sodat almal 
hom kan ken as die man van GOD, is ook `n valse leraar, omdat EK altyd self nederig was 
en baie keer het EK MY dissipels aangesê om die mense te leer en dit terwyl EK SELF 
stilgebly het. Daar was by MY geen hoogmoed te vinde nie en EK het nooit MYSELF bo 
ander verhef en altyd die grootste mond gehad nie. In eenvoud het EK MY gang gegaan en 
baie mense wat na MY gekom het, kon MY nie tussen MY dissipels uitken nie, omdat EK 
ingetoë en nederig was. 
Dink daaraan as julle weer iemand vind wat homself as MY dienaar aan julle voorstel en sê 
dat hy `n “dominee” is. MY kinders, self het EK geen titels agter MY Naam gesit nie en 
waarom sal EK dan vandag die mense beveel om titels agter hulle name te sit? Baie van 
hulle beweer dat dit vir hulle dan makliker is om met mense te praat en so MY Woord te 
verkondig, maar MY GEES is die EEN wat vir hulle die deure na mense se harte moet 
oopmaak, nie hulle titels nie, want dit maak die mense se verstande oop en nie hulle harte 
nie. EK wil uit die hart gedien word en nie uit die verstand nie. 
MY kinders, gee julleself aan MY oor en MY GEES wat julle dan sal vervul, sal julle in staat 
stel om MY Woord met sukses aan ander te verkondig. Geen titel word deur MY erken nie 
en geen mens kom deur sy meriete op aarde in MY Koninkryk nie. Dit is alleen die liefde in 
elkeen se hart wat hom in staat stel om na MY te kom en in MY Koninkryk opgeneem te 
word. 
Daarom moet julle nie opkyk na iemand met `n titel agter sy naam, of met rykdom en roem 
of enige iets dergeliks nie, maar kyk na MY en EK sal julle in staat stel om die ander persoon 
wat hier voor jou staan as waar of vals af te maak. EK sal jou in jou hart `n antwoord gee en 
jy sal dan weet wie om te glo en wie nie. EK sal altyd in liefde kom en MY dienaars ook en 
die een wat met “goddelike donder” kom is dan nie uit MY nie. EK sal met liefde julle harte 
aanraak, terwyl die een wat uit homself kom, met mooi klinkende woorde en gesegdes kom 
om julle van sy “goddelike missie” te oortuig. Luister nie na dit nie, want die slang sal ook 
met mooi klinkende woorde sy prooi probeer vang. 
Dit sê EK aan julle om julle te waarsku en nie om mense teen mekaar op te maak nie. MY 
kinders, julle moet wakker wees en MY Stem in julle binneste soek, sodat EK julle Self kan 
waarsku en julle sal dan nooit `n fout begaan nie. EK het julle so lief en wil julle daarom van 
valsheid bewaar. Enige valsheid is vir MY `n gruwel en daarom moet julle julle van enige 
valsheid weerhou, al is dit net `n valse glimlag aan jou naaste. Dit is MY Woorde aan julle en 
oordink of jy nie dalk ook vals is in enige manier nie, en werp dit van jou af, sodat satan nie 
sy kloue op so `n manier in jou kan slaan nie. Al MY Liefde aan julle, MY verlore skapies wat 
EK weer vergader. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 2 Jan. 2008 om 22:21 
“Terwyl EK in die tuin van Getsemané gebid het en gevra het of die beker van droefheid nie 
by MY kon verbygaan nie, het twee van MY dissipels `n ent van MY onder `n boom gesit. EK 
het hulle gevra om net een uur saam met MY te waak en nadat EK in MY doodsangs MY 
gebed afgesluit het, het EK na hulle gegaan en hulle vas aan die slaap aangetref. EK het 
hulle wakker gemaak en weer aan hulle gevra om saam met MY te waak en te bid en weer 
het hulle aan die slaap geraak. In MY benoudheid kon geen mens MY troos nie, maar EK 
het hulle om `n rede gevra om saam met MY te waak. 
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MY kinders, nou vra EK julle weer om saam met My te waak en EK vind julle weer aan die 
slaap. Geen mens weet wat die gevolge van die groot aardbewing gaan wees nie en 
niemand kan eers raai wat die geloofstryd alles gaan inhou nie. EK vra julle daarom weer 
om saam met MY te waak en te bid, maar julle bly net slaap. Dit is die gevolge van te veel 
behaging van die liggaam. 
Wanneer jy in groot benoudheid verkeer, sal jy nie slaap nie, al is jy hoe moeg, maar as jy 
houtgerus is, sal jy heerlik voortslaap sonder dat jy eers van die gevaar om jou bewus is. EK 
sien die boosheid om julle en julle is nie daarvan bewus nie. Sou julle die bose om julle kon 
sien, sou julle baie ernstiger deur die lewe gegaan het. Julle sou die hele tyd gewaak en 
gebid het en julle sou nie so deur die lewe gegaan het soos wat julle nou deur die lewe gaan 
nie. MY kinders, EK het geweet hoe groot die aanslag teen MY dissipels ook sou wees en 
het hulle daarom ook gemaan om saam met My te waak en te bid, maar aangesien hulle nie 
een kon raai watter groot uitwerking MY kruisiging op hulle sou gehad het nie, het hulle ook 
nie omgegee om aan die slaap te raak nie. Petrus het MY belowe dat hy sy lewe aan MY 
sou opoffer en saam met MY sou sterf en julle almal weet wat die uiteinde was toe hulle hom 
gevra het of hy MY ken. MY kinders, hy het dag en nag vir meer as drie jaar saam met MY 
geloop en alles agtergelaat om MY te dien, en hy kon nie staande bly teen die groot 
boosheid nie. 
Hoe sal julle, wat MY nog nooit gesien het nie, staande kan bly? Dink daaraan en waak en 
bid, sodat die bose julle nie ook oorkom en julle MY verloën nie. Streef na die eenheid met 
MY voordat die groot dag van die Antichris op hande is, sodat jy MY die hele tyd kan 
aanskou en Ons Een kan wees en jy nie sal struikel nie. As EK julle aan die slaap sal vind, 
nadat EK julle drie keer gemaan het, sal EK julle los om voort te slaap en EK sal net na die 
gaan wat wakker is en MY verwag het. Wees daarom nie dom en vaak nie en ontwaak uit 
die doodslaap wat jou net jou ewige lewe sal kos en kom kry jou krag by MY, sodat EK jou 
kan versterk vir die werk wat jy vir MY moet doen. 
Dit is nie `n leuen dat EK jou met krag sal voorsien nie, omdat MY skryfkneg dit self 
ondervind het en ook sal skryf wat met haar gebeur het. Dit is die belangrike punt en EK wil 
julle weer sê om julle krag by MY te kom haal, aangesien julle baie keer vergeet om MY 
daarvoor te vra en dan verswak julle geleidelik en kan dan nie wakker bly nie. MY 
kindertjies, moenie aan die slaap gevind word wanneer EK besoeking oor jou kom doen nie. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 16 Jan. 2008 om 11:19 
“EK SELF sal MY volk uit die nasies gaan haal en EK sal hul bring in hul land. Almal sal 
weet dat EK die Heilige van Israel is en hulle sal sien hoedat EK MYSELF aan hulle 
openbaar. 
Dit sal so waar as wat EK leef geskied en elke oog sal sien en elke mond sal bely dat EK 
Jahweh van die leërmagte is. Daar sal nie meer `n sweempie van twyfel by enige iemand 
wêreldwyd wees, dat dit EK is wat MY volk uit die hande van die bose bevry het nie. 
My kinders, julle wat MY Woord glo, sal verstom wees om te sien wat alles sal gebeur en 
hoe EK julle uit die grootste gevare uit gaan red. Julle sal geen bang haar op julle koppe hê 
as julle besef hoe EK julle sal red nie. Daar sal, ten tyde van hierdie groot stryd tussen lewe 
en dood in julle land, nie `n sweempie van twyfel in julle harte oorbly nie, want EK sal julle 
beskerm en julle sal dit met julle eie oë sien. 
Daar sal niemand wees, wat ten volle op MY vertrou, wat iets sal oorkom nie. Dit belowe EK 
julle en kom toets MY aan MY Woord. Rig julle oë net op MY en EK sal julle beskerm en 
geen wonderwerk is te groot vir MY nie. Niks is te veel moeite vir MY nie. MY kinders, kom 
gee julleself onvoorwaardelik in MY Hande oor en julle sal niks hoef te vrees nie. 
Geen swarte sal `n hand teen julle kan rig nie, of Ek sal hom SELF tref en hy sal weet, as hy 
sy laaste asem uitblaas, dat dit Ek is wat gepraat het. Geeneen van hulle sal daarna ooit 
weer `n hand teen julle rig nie. Na hierdie groot stryd sal die wêreld verstom wees en sal met 
groot bewondering en ook met haat na julle kyk, omdat hulle sal besef dat hierdie klein, 
geringe oorblyfsel nooit alleen die stryd kon stry nie. 
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Dan sal EK MY boodskapper stuur om hulle te gaan haal en EK sal al MY kinders van die 
ander lande hierheen bring en hulle sal saam met julle by MY pilaar vergader en saam met 
julle sal hulle MY liefhê en aanbid. Dit sal EK doen vir die mense wat MY liefhet en in diens 
van MY wil wees. Die res van die wêreld sal met afsku toekyk hoe EK julle dan weer sal 
seën en julle voorspoedig maak en met jaloesie sal hulle dan weer planne smee om julle tot 
ondergang te dwing. 
Maar MY GEES sal alleen hier heers en niemand sal julle weer tot diens van die bose kan 
dwing nie, want EK sal julle sterk maak, en al kom hulle met magtige wapens om teen julle 
te veg, sal julle eerder julle lewens gee as om weer deur die bose oorheers te word. Die 
bose sal dan deur julle oorwin word hier en baie ander mense wat weer hierheen sal kom 
om teen julle oorlog te maak, sal dan deur julle tot MY gebring word, waar EK hulle ook sal 
red. 
Maar aan die wat nie wil glo en ook gered word nie, sal daar `n einde aan gemaak word en 
hulle sal saam met die ou aarde verbrand en weer gekluister word, nadat daar baie kanse 
aan hulle gegee was. Hulle sal dan letterlik die stoppels wees wat saam met die aarde gaan 
verbrand. Tussen julle vyande wat weer teen julle gaan oorlog maak, sal daar ook verlore 
koringkorrels wees wat gered moet word en EK sal hulle almal uit kom haal met julle aan MY 
sy. Julle sal julle ligte laat skyn en die verlore koring sal dit dan herken en ook na julle kom 
om gered te word deur MY. 
Daarom, MY liewe kinders, moet julle nóu alles in die stryd werp en Een met MY word, sodat 
jy kan staande bly en ook verlore koring na MY kan bring. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 17 Jan. 2008 om 06:37 
“EK het julle almal lief en wil julle almal versterk vir die tyd wat kom. MY kinders, kom soek 
My met vreugde in julle harte sodat Ek julle kan red en julle lig kan hê in die duisternis wat 
binnekort gaan heers. Daar is niks soos algehele duisternis van gees nie en wanneer daar 
gevaar is, sal dit baie erger wees. 
Bang sal almal wat MY nie liefhet nie, hulle gang gaan en probeer wegkruip vir die 
aanvallers. Maar julle wat MY liefhet, sal tussen hulle deurgaan en hulle sal julle niks kan 
doen nie, omdat EK julle sal beskerm. Ja, My kleintjies, EK sal hulle oë toehou, sodat hulle 
julle nie kan sien nie. 
In die verlede is daar baie gevalle gewees waar Ek MY kinders op wonderbaarlike wyses 
gered en bewaar het. Julle hoef niks te vrees nie, omdat EK, Jahshua, julle bystaan, en 
niemand ruk uit MY hand as EK gered het nie. Staan nader, sodat EK MY arms om julle kan 
sit en julle veilig en beskut kan wees. Gee julleself onvoorwaardelik in MY bekwame hande 
oor en moenie op wêreldse middels staatmaak om vir julle redding te bring nie. 
As EK MY kinders kon beskerm terwyl EK in die doderyk neergedaal het, sal EK julle ook 
sekerlik kan beskerm. Maar julle moet dit glo en nie twyfel nie, want EK, Jahshua, is 
Almagtig en sal fel op almal neerkom wat MY woorde bespot en beskimp. EK sal nét die red 
wat MY liefhet en die wat glo, al is daar net `n sweempie van liefde. Wees nie bevrees nie, 
omdat die onheil, en daarmee die dood, nader kan kom. As MY Lig helder om jou is, sal die 
bose nie naby jou kan kom nie, maar as jy vrees, verminder jou lig en die bose kom al hoe 
nader. Daarom moet julle volle vertroue en geloof in MY hê en julle sal gered word. 
Dink daaraan, voor die groot dag aanbreek en julle nie meer daaroor kán nadink nie. EK gee 
julle nog `n rukkie kans, maar julle moet dit benut, omdat die tyd baie kort is. Wees nou al 
lief vir MY en EK sal julle almal red. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 18 Jan. 2008 om 16: 00 
“Julle wat MY volkie is, sal met nuwe oë na alles kyk, nadat EK julle almal Een met MY 
gemaak het. Daardie dag sal julle juig soos geen volk op aarde nog ooit gejuig het nie en EK 
sal by julle vertoef en julle almal sal MY sien. Julle almal verlang na MY en EK weet wie na 
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My soek tussen hierdie wêreldsee van mense en daarom sal EK net na die kom wat My 
soek, al is dit net `n vae verlange waarvan jy self nie eers bewus is nie. Dit klink nou vir julle 
snaaks dat iemand nie bewus kan wees van sy eie verlange nie, maar dit is die waarheid en 
julle sal dit almal ervaar. 
Daar is tans baie mense wat MY liefhet - nog nie bo alles nie - maar wat wel `n liefde vir MY 
het in sy binneste. Na daardie mense gaan EK kom en natuurlik na die wat MY bewustelik 
liefhet en erg na MY soek. EK het nog nooit iemand wat na MY roep in die diepte van sy 
hart, versaak of verlaat nie. Julle het almal dinge nodig wat julle verdeemoedig en julle nuwe 
mense maak. Daardie slae van die lewe bring die beste in julle uit en maak dat julle gereinig 
voor My kom staan. Tydens daardie slae van die lewe het baie MY al aangeroep en EK het 
hulle geantwoord op wonderbaarlike wyses. Baie was nie bewus van MY antwoorde nie, 
maar het gedink dat hulle die probleem self opgelos het. Dit is EK wat die oplossing vir elke 
probleem bring en kan daarom met reg sê dat EK SELF julle uitgered het van al julle 
moeilikhede as julle MY daarvoor gevra het. 
Daar is baie mense in julle land wat na MY soek in hierdie donker tyd waarin julle erg 
verdruk en vertrap word en EK verhoor julle gebede, al voel dit vir baie van julle dat EK MY 
ore vir julle geslote hou. MY tyd is nie julle tyd nie en daarom wil EK net vir julle sê dat EK 
wel julle gebede hoor en julle sal MY verlossing sien, maar op My tyd. 
Daar is nog `n paar mense wat MY moet leer ken voor die groot stryd begin en dán sal Ek 
met vuur op julle teenstanders neerkom. Maar wees gerus, dit sal nie meer lank duur nie, 
dan sal EK in al MY Mag kom en julle verdrukkers die nekslag toedien. Dit sal vir julle 
verlossing bring, maar ook sal elkeen dan leer om MY bo alles te vertrou en dit sal julle 
louter, sodat Ek na die stryd na julle kan kom en Een met julle word. Julle sal My dan in die 
vlees kan sien en EK sal tussen julle rondloop, daar waar Ek julle gaan vergader. 
MY kneg sal julle bymekaarmaak en julle gereed maak vir die slag en daarna sal julle elkeen 
MY stem self kan hoor. Terwyl die hel in al sy duisternis om julle losbars, sal baie van julle 
alreeds MY stem kan hoor en daar sal net enkeles wees wat MY nog nie kan hoor nie, maar 
wat baie ernstig daarna soek. Dit sal vir hulle ook gereken word as wins, wanneer hulle op 
die slagveld in `n verknorsing beland, waaruit EK hulle dan dadelik sal red. Daartydens sal 
EK hulle binneste oopmaak en hulle sal MY in alle helderheid kan hoor. 
MY kinders, hier kom groot dinge vir julle en baie van My mense leef in groot 
opgewondenheid en afwagting, maar die van julle wat nog vrees, moet dadelik na MY kom 
en julle harte leeg maak voor MY, sodat EK julle kan vul met nuwe krag en julle die stryd 
tegemoet sal gaan met durf en daad. Dit is alles beloftes van My wat nagekom sal word, 
aangesien EK nooit beloftes maak wat EK verbreek nie. 
My belofte aan elkeen wat hier lees en dit glo, is dat julle elkeen My Stem sal hoor en 
herken. Julle sal elkeen MY in die vlees sien en Ek sal julle elkeen versterk vir die groot 
geloofstryd wat `n paar jaar na die stryd in julle land verby is, sal kom. Julle sal nooit weer 
die knie voor die bose en afgodiese buig nie en sal MY alleen dien en julle kinders sal van 
MY geleer word en hulle sal hulle weg na MY vind op `n baie jeugdige ouderdom. 
Dit sê EK, die Enigste Almagtige van hemel en aarde. Salig is die wat MY woorde hoor en 
dit onwrikbaar glo. 
Amen.” 

Die Heiland spreek op 19 Jan. 2008 om 07:33 
“Tussen julle mense vandag is daar baie engele teenwoordig wat julle help om op die regte 
pad te bly en MY engele wat nog nie mens geword het nie, is ook tussen julle in `n ander 
dimensie besig om met julle te werk. Baie mense sê dat hulle al engele gesien het en is baie 
bly daaroor en dan is daar mense wat bitter graag `n engel wil sien en nooit, volgens hulle, 
`n engel gesien het nie. 
MY kinders, baie van julle wat hier lees is self engele wat besig is om die weg na MY terug 
te vind deurdat julle MY woorde lees. Almal van julle wat wel engele is, is hier op die aarde 
op hierdie tyd, sodat julle ander wat nog sukkel, na MY kan bring en dit is die rede dat julle 



21 
 

dan in menseliggame op aarde is. Ek het die wete vir julle by geboorte uitgewis en julle weet 
nie wie en wat julle is nie. Dit is met `n doel en rede so deur MY gedoen, nadat jy self eers 
daarmee akkoord gegaan het en die opdrag wat EK jou gegee het, aanvaar het. 
Dit is julle doel op aarde om lig te bring in die duister wêreld om julle en daar is baie mense 
wat julle lig sien en julle dan volg en so by MY uitkom. MY kinders, julle sal almal eendag 
weet wie julle is wanneer julle by MY opgeneem word, of selfs wanneer julle hier op aarde 
met MY Een geword het. Strewe na die eenheid met MY en EK sal jou kan wys wie jy is. My 
kinders, voordat jy Een met MY geword het, sal EK jou nie kan wys nie, omdat jy dan `n baie 
groot dunk van jouself sal ontwikkel en jy dan hoogmoedig en onbruikbaar vir MY word. 
Wees nederig, omdat jy nie beter is as ander mense nie, al is jy `n engel wat lig moet bring 
aan ander. Julle moet ook nie dink dat iemand anders `n engel is en dit vir hom sê nie, 
omdat die gevaar bestaan dat hy dit later self ook kan glo en dan hoogmoedig kan word. 
MY kinders, EK sal wel julle oë open sodat julle kan herken wie hier op aarde is om julle op 
die regte weg te bring en julle te lei. EK sal dit in elke een van julle se harte bekend maak 
wie julle moet volg in die groot stryd wat kom, en julle sal weet wie die leier van die volk sal 
wees wat EK uitverkies het, omdat hy nederig is. MY kinders, hy het tot op hede glad niks 
geweet nie en was baie verwonderd en verbaas toe ek dit aan hom bekend maak dat hy MY 
volk sal moet lei. EK het hom SELF uitgekies en hy sal dit nie aan julle bekend maak nie. EK 
SELF sal dit vir julle sê, sodat julle nie dink dit is iemand wat weer die leier wil wees omdat 
hy hoogmoedig is nie. 
Te veel in die verlede het julle na julle leiers opgekyk en is deur hulle verlei om verkeerde 
dinge te doen, maar hierdie keer het EK hom SELF gekies en hy het homself nie gekies om 
op `n raad te dien, of die voortou te neem nie. Niemand sal eers vermoed wie hy is nie, 
omdat hy `n baie stil persoon is wat homself altyd op die agtergrond hou en baie min praat. 
My kinders, dit is so deur MY gedoen, sodat julle MY Hand daarin kan sien en die wat hom 
ken, sal net MY wonderwerk daarin raaksien. Julle almal sal dan deur hom reg gekry word 
vir die stryd wat kom, omdat hy na julle almal sal kom en julle sal hom oombliklik herken met 
MY GEES wat julle die waarheid sal ingee. Dink nie dat dit iemand is wat in prag en praal 
lewe nie en hy is baie armoedig en heg geen waarde aan aardse besittings nie, omdat hy 
die nietigheid daarin raaksien. 
Wanneer hy na julle sal kom, moet julle weet dat die stryd in julle land baie, baie naby is en 
julle moet julleself net aan MY Hand oorgee om julle gereed te kry vir die stryd, omdat net 
EK, en nie hy nie, julle sal kan red. Hy sal net MY opdrag aan hom uitvoer en julle sal weet 
dat hy julle in MY Naam sal lei, sonder om self die leier te wil wees. 
MY kinders, kyk na MY en julle sal leef. Vestig julle aandag op MY en nie op `n mens nie. 
Vrees nie die oormag nie, omdat EK julle sal verlos en wees getrou sodat EK, julle 
Almagtige en Liefdevolle Vader julle kan verlos. Amen.” 

DEEL 3 
`n Profesie aan My volk, gekluister in nood:  

Ontvang van ons Heiland op 21 April 2009 deur Nalize Roets: 
Die uur vir bevryding het gekom. Dit sal nie langer uitbly nie. Die uur waarin Ek roep en 
almal wat gehoor gee met liefde antwoord, is hier. As jy My met liefde geantwoord het, wil 
Ek jou ook ken en sal jy My stem in jou binneste herken. Jou Almagtige Vader roep: Keer jou 
in oorgawe tot Hom dat Sy Wil aan jou bekend raak en jy jouself só suiwer voor Hom. 
Amein. 
My Volk, waarom wil jy die lang pad tot vereniging met My stap as die maklike Weg van 
Liefde nog altyd in jou Bybel geskryf was? Lees jou Bybel en bid heeldag deur jou dade 
volgens die Liefdeswil van jou Maker te vorm. Hy sal jou gee wat jy nodig het om Geestelik 
sterk te word in Sy Wil. Op daardie manier raak jy alles deelagtig wat hemels en glorieryk 
genoem is. Die seën van die aarde sal jou deel wees as jy jou nou bekeer tot Liefde teenoor 
My, die Allerhoogste, en Liefde tot jou naaste. Volg die gewete en jy sal die nou Weg 
daardeur ontsluit. Hierdie Weg is dié van Lig, Lewe en Liefde in My. Amein. 
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My Volk, rig jou op uit die stof deur die Barmhartigheid aan jou bewys, aan ander ook te gee. 
Alle lewendes is in nood van barmhartigheid. Wees jý die eerste om dit toe te pas – binne 
die riglyne van die Wet. Amein. 
Die eerste Woorde van My aan julle is: Haal jou Bybel uit en lees die twaalf gebooie soos 
wat Ek dit bedoel het: Liefde teenoor My en Liefde teenoor jou volksgenoot as naaste. Wees 
jy die eerste om die Liefde toe te pas – só betoon jy Liefde aan jouself.  
Die tweede Woord aan jou: Wend jouself innerlik tot My en Ek sal jou die Lewe openbaar. 
Laat die Wette wat dan op jou hart gegraveer is, deur die wolkkolom in Lig, jou veilige 
vesting wees. Die Stem wat jou in al jou weë herinner aan die ware en korrekte, is My Gees 
wat aan jou jou allerheiligste geloofsterrein in jouself sal openbaar. Laat My Liefde jou hierin 
lei. 
Die derde Woord van My aan jou: Verdeemoedig jouself voor jou naaste. Keer in stilte tot 
nederigheid in jou hart en laat jou tyd My tyd wees wanneer jou naaste hulp nodig het. Gee 
Mý tyd sonder mate, aan jou naaste, met die Krag en Liefde wat Ek deur jou laat werk. Open 
jou hart tot My dat jou naaste geen hoogmoed, wrewel of ontsteltenis by jou bemerk nie, 
alleen My Woord van Liefde. Amein. 
Hierdie drie woorde is jou geheim tot Menswording. Laat die geheim My en jou skat bly in 
elke situasie wat jy beleef, sodat jy ook al jou sorge, klagtes en waarnemings oor ander se 
swakhede net met My kom deel. Laat dit jou aanspoor tot voortdurende gebed om My sorg 
en Barmhartigheid op ander af te bid. Amein.  
In hierdie skrywe het Ek, Jahshua, jou uitgenooi om My te volg, om die ware innerlike Weg 
tot Lewe te begin stap en om die kosbaarheid van My Skepping in en om jou te leer bemin – 
daarin lê jou vermoë om waardig te heers.  
Amein. 
 

Die volgende gedeelte is 180 jaar gelede deur ons Heiland gegee aan `n Duitser, Gottfried Mayerhofer, 
en openbaar meer vir ons aangaande die voorafgaande diktaat aan Nalize. Dit verskaf diepere insig in die 
oerskepping van die geeste, sowel as in die val van die ligengel, Lucifer. Aanhaling uit hoofstuk 1 van die 
boek, "Lewensgeheime”. 

 
Lig, lewe en liefde 

(ontvang 30 Junie 1870 deur Gottfried Mayerhofer) 
Jy het hier drie woorde uitgekies. Meer korrek en omvangryker kan jy nie kies uit die hele 
woorderykdom van `n menslike taal nie, want die woorde hou die totale begrip in van al die 
geskapenes, die voortbestaan daarvan en sy bestaansduur! 
Sien, alles wat deur My geskape is, was in die Lig geskape, daar was Lewe aan gegee en 
dit was uit Liefde nooit meer vernietig nie. Wat bestaan daar eintlik in die groot kring van die 
oneindigheid, wat nie sy bestaan en sy ewige voortbestaan te danke het aan hierdie drie 
inhoudsryke woorde nie? 
Met die Lig het die Lewe begin, met die Lewe die Liefde. Die Lig verteenwoordig die 
skeppende Krag wat ewig iets nuuts voortbring, altyd uitstromend na alle rigtings in die 
oneindigheid in, leweverwekkend, die duister verjagend en vervolgens deur die Liefde, die 
instandhouding van die geskapenes en `n altyd nuwe skepping teweegbringend! 
Met die Lig ontwikkel daar warmte; warmte kom ooreen met Lewe. Want waar daar koue 
heers, daar hou die Lewe op, daar het die Liefde geen aanknopingspunt meer nie; want ook 
Liefde is niks anders as die ontvlamde aandrif om alles volkome gelukkig en bevredigend te 
sien nie. 
Waar die Lig dus met Sy sagte strale die verstrooide elemente aanspoor tot bytrekking en 
afstoting, daar ontwikkel die beweging en assimileer warmte, oftewel; waar beweging is, is 
daar Lewe. 
Lewe wil egter bevredigend wees, wil alles in alles wees; en dit kan dit slegs word deur die 
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Liefde. 
Liefde wil die Lewe in stand hou, terwyl haat dit wil vernietig. Waar julle ookal kyk, sal julle 
elemente in stryd vind met hul teenpole. Lig moet stryd voer met duisternis, Lewe met dood, 
en Liefde met haat as teenpool. Soseer as wat die eerste alles in stand wil hou en aantrek, 
netso wil die ander alles afstoot en vernietig. Julle sien dus in die vereniging van die eerste 
drie My Godheid as ewige instandhouer van al die geskapenes, en in die laaste drie die 
teenpool, Satan met sy koue en vernietigingswoede. 
So speel die stryd af op alle vlakke, vanaf die engel tot by die hardste en swaarste gebonde 
gees in die materie; steeds in stryd met mekaar, verwerf die Liefde Lewe deur middel van 
Lig en vernietig die duisternis met dood en haat. 
Hier het julle dus in die drie woorde met hul teenstellinge die enigste instandhoudende 
beginsel vir al die geskapenes. 
Toe Ek, as die Lig self, besluit het om ook buite My geeste te skep wat My moes liefhê, My 
begryp en langsamerhand aan My gelyk moes word, was die eerste impuls tot wording 
gegee; daarom lees julle in die boeke van Moses: "Alles was woes en leeg, en die Heer het 
die Lig geskep!"  
Met die Lig het die werksaamheid van die elemente ontwaak en het geeste van hulself 
bewus begin te word, mekaar aangetrek en mekaar afgestoot. Met die Lig het die Lewe 
begin. En so verskyn ook die vernietiging, hoe gruwelik dit oënskynlik dikwels ookal is, met 
die hoër en skonere doel ten grondslag, om die allerhoogste Lig te nader, deurdat laer 
vorms verlaat word om hoër, nader by die algemene Lig, staande vorms aan te neem. 
Sodra Lig en Lewe dus ontwaak het, sodra die geskapene hom begin te verheug oor sy 
bestaan, in die glans van die ewige Basislig uit die hemele, word die derde gedagte gewek 
wat al Sy skepsels van die sigbare en onsigbare wêreld moes verenig: Dit was die Liefde, 
die grondgedagte van die Lig en die Lewe, wat alles wat hulleself nou oor hul bestaan 
verheug het, steeds vervolmakend in stand wou hou. 
So word die suiwerste engele, as gepersonifieerde Liefde, met die grootste lig toegerus en 
ter wille van die mees intensiewe lewe uitgestuur om alle ander lewende wesens vanuit die 
volheid van hul eie ek `n deel te gee van die genadestof, wat hulle in so `n mate ter 
beskikking gekry het. 
Daardeur versterk, verlig en verwarm, verenig die ander wesens hulleself, erken hul hoë 
doel, en jubelend en strydend strewe hulle nou daarna. Vol vreugde verbreek die laer gees 
sy beperkende skil wat hom belemmer om voorwaarts te skry; hy vernietig sy eie bestaan 
om tot `n hoër een te kom, waar hy meer Lig, meer Lewe en meer Liefde kan opsuig uit die 
enigste oerbron van alles. 
Dit wat julle blindelings ‘vernietiging’ noem, is dus niks anders nie as om homself vry te 
maak en op `n hoër vlak te kom. Want `n gees moes die materie al sedert sy 
gevangeneming in `n ‘vorm’ verdra; hy wag slegs die oomblik af waarop sy boeie afval en 
hy, slegs deur die band van die liefde, verenig met duisende ander gelykgesindes, in die 
groot kring van die skeppings om `n hoër plek te kan inneem. 
Dit is die Liefde, die alles besielende Warmte wat uit die Oerlig stroom, wat die gees 
aanspoor om sy lot self te voltooi en so trapsgewys terug te keer na die Oerbron van die Lig, 
vanwaar hy uitgegaan het. 
So gaan dit met alle engelgeeste. Julle voorgangers noem die een, hoewel nou gevalle 
engel, immers ook ‘Lucifer’, of ligdraer. 
Ja, hy was `n draer van Lig deur alle wye ruimtes van My skepping. Maar omdat hy bewus 
was van sy onmeetlike genade van My en hom toegerus gesien het met `n mag soos geen 
ander nie, verander hy, deur die Lig en die Warmte deur `n te groot heftigheid in die 
teenoorgestelde van die Liefde te ontwikkel, in haat, juis teen Die Een wat hom met soveel 
mag beklee het. En nou nog is hy, die gevalle engelvors, My felste teenstander, wat nog 
slegs `n kort tydjie vry kan bly, maar duidelik sal moet kies of hy My eerste drie groot woorde 
van die skepping wil aanneem, of wil bly by die teenpole! 
Om middeweë te kies en die handige ontwyking van My aandrang om na My terug te keer, 
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sal hom nie lank meer geluk nie; hy sal hom spoedig kategories moet uitspreek of hy hom 
wil wend na die ewige Lewe van Lig en Liefde, of na die ewige dood van duisternis en koue. 
En ook julle mense, by wie Ek deur middel van My genadelig `n vonk van die Goddelike 
Lewe in julle siel ontsteek het, bedink tog wat julle eintlik in die hart dra! Julle dra Goddelike 
Lig en Lewe van Liefde van julle Vader in julle bors! 
Hy gee julle hierdie drievuldigheid as onderpand van julle oorsprong, julle begin en julle 
einddoel; versmaad nie so ligsinnig die goddelike geskenke, wat julle, bewustelik en wel, as 
genadegeskenk vóór het op miljoene ander skepsels nie. Begryp goed die goddelike Lig, 
met Liefde geskenk en ingeasem, wat julle siele en geesteslewe bepaal; dink aan die 
Gewer, wat julle as kinders eenmaal met Sy bloed onder die bitterste lyding gekoop het en 
julle weer wil maak tot dit wat julle in die groot kring van geskape wesens moes wees. 
Vergeet nie: Dit is Sy Liefde wat julle tot die ewige Lewe sou wil lei, deurdat Hy by julle die 
lig van kennis en goddelike bewussyn aangesteek het. 
Streef na die volmaaktheid soos dit vir julle, geskape wesens, moontlik is om te bereik, sodat 
julle, behalwe die drie geskenke wat julle reeds ontvang het, dit eenmaal in hoër 
potensialiteit kan laat oorgaan! Want My goddelike Lig, uit My stralend in alle wye 
skeppingsruimtes, het geen grense nie; en steeds nuwe lewe verwekkend wil dit al die 
geskapenes eenmaal liefhebbend verenig en die wat Hom sien, skaar hulle om Hom, Hy wat 
die hoogste Lig van Lewe en Liefde is. 
So, My liewe kinders, moet julle Sy woorde beskou. Hy het die oerbron van al die Lewe in 
hom. Dit is die diepste fondament van al die geskapenes, sonder wie daar geen wese en 
geen lewende skepsel bestaan nie. Waar dit ontbreek, het alle voortgang opgehou; dan is 
daar is dood, duisternis en ewige haat! 
Sedertdien staan `n lewensengel met `n oorwinningskroon en gehul in `n kleed van Lig, as 
bewys dat die drievuldigheid van die goddelike eienskappe steeds sal oorwin; en wie hom 
daarteen versit en by die Lig die voorkeur gee aan die duisternis, by die Lewe aan die dood 
en by die Liefde die haat verkies, hy moet hom verberg tot in die binnenste hoeke van die 
aarde! 
Alles dring voorwaarts, My kinders; die Liefde, die nooit bevredigende Liefde wat alles gee 
om alles weer terug te ontvang, die Lig wat alles verlig, sodat elke duistere hoek uit die 
skepping verban word en die Lewe, wat slegs beweging en wisseling van vorms en 
voortgang van die een vlak na die ander teweegbring! Al Drie roep julle toe: "Sonder Ons is 
daar geen wêreld, geen verlede en geen toekoms nie! Ons is die draers daarvan in die 
binneste van die hoogste Heer; ons druk Sy hele ‘Ek' uit!"  
Voorwaarts dus, julle afstammelinge van die Lig! Klim omhoog, daarheen waar geen son 
meer ondergaan nie, waar geen dood meer die Lewe afwissel en waar geen stryd, geen 
toorn of haat die skone harmoniese konsert van die Liefde onderbreek nie! 
Hoor die harmonieë van die engele wat, gedra deur die drie woorde, deur alle oneindighede 
heendring. Dit is die altyddurende lofsang van die een en enige Meester en Skepper, julle 
Vader, wat slegs daarin Sy hele geluk en saligheid vind, wanneer Hy sien dat die skepsels 
wat Hy geskape het, hulle in Hom verheug, Hom liefhet en steeds leer om meer te begryp. 
Die dikwels so misverstane drievuldigheid bestaan slegs in die drie magtige woorde en lê in 
die kleine in elke geskape wese, met die kiem om homself te kan ontwikkel tot by die 
hoogste potensialiteit van `n ligengel wat op die vlak van die Heer van alle hemele staan! 
Kinders, besef julle groot geskenk! Wees trots daarop om My kinders te kan word; verheug 
julle! Daar sal wel `n tyd kom dat julle, begiftig met die geestelike gesig, deur die onmeetlike 
ruimtes van die ewigheid sal kan sien en deurdring, vanaf die troon van die Vader tot by die 
uiterste ruimte, waar slegs nog een ligstraal kan deurdring; sodat julle die grondbeginsels 
van My wese, verdeel in baie miljoene wesens, kan verneem in die groot harmoniese 
lofgesang tot Sy eer! 
Streef dus daarna om die trap van verligting waardig te word; streef daarna om in die ware 
sin My kinders te word, en julle sal voel dat: 
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Ver in ruimtes en in sterre, 
in die onmeetlike, wye, verre, 

straal die Vader se Lewe en Lig. 
Sy Liefde is nie op die groot gerig; 
slegs in die kleine soek Hy grond 

vir `n oneindige Geesverbond! 
daar is `n Lewe van Liefde en Lig: 

suiwere Godsdrang as hoogste gesig. 
 

Diepgaande en ryk is die drie woorde; 
hulle klink steeds voort in alle oorde. 
Laat nie verklink, die hemelse tone, 

wat hom slegs rig op die geestelik skone! 
Waar Lig, Lewe, Liefde nie kan bestaan, 

daar het alle vreugde van die skepping vergaan. 
Maar waar hulle steeds heers, tesame, in vrede, 
daar deel ook die Liefde des Vaders hom mede! 

Wees daarom getroos en bou op Sy seën; 
Hy gee waar dit aan elke is geleë: 

`n ligstraal, liefdesvreugde en prikkel tot lewe. 
Al is daar afvalliges wat teen jou strewe: 
in Lig, Lewe en Liefde, bly daarin by My. 

So dra jy aan God’s geestelike skeppinge by. 
Slegs wie hom met die drie woorde wy 

aan die hoogste Vader, as Sy kind hom verbly, 
die het in die grond die Liefde as saad 

en vind dus ook amen! as My kind sy haard. 
 
 
 
 
 

DEEL 4 
Opvoeding van kinders 

Profesie deur ons Heiland, ontvang op 24 April 2009 deur Nalize Roets: 
Hiermee dan die skrywe oor die ydelheid van My volk. Elkeen sal hierna in sy hart moet 
ondersoek doen om te sien of hy meegedoen het aan wat My volk se ondergang bewerk.  
Ydelheid is deel van ‘n opvoeding. Kinders, veral julle wat hier lees, het grootgeword sonder 
die strenge tugtiging van ouers, wat nie hoogmoed en ydelheid in kinders kon verduur nie. 
Dit het egter die norm geword om sulke optrede rondom jou waar te neem en daarom het 
ouers verslap in hulle optrede en waarnemings. Die Satan (in vleeslike houvas) se grootste 
mag is te sien waar hoogmoed en ydelheid hoogty vier. Dit is daar waar kinders die sê het in 
situasies, buite die orde van gehoorsaamheid, eer en respek. Wanneer `n kind, deur die 
Woord van Liefde in sy/haar hart, of deur die geopende geloofsoog wel deurgee wat hy/sy 
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ervaar, staan dit die kind vry om sy ouers te help om ook dit raak te sien en te glo soos `n 
kind, as die kind die nodige geloofsbeginsels gebruik het om met sy ouers of meerderes te 
kommunikeer.  
‘n Kind se grootste bron van dwaasheid is by die oorlaat aan sy eie genade. As ‘n kind ‘n 
oppasser het wat hom tugtig en aanspreek op die regte tyd, sal die kind die liefde leer 
toepas op ‘n vroeë stadium. Die kind is nie in staat daartoe om tussen goed en kwaad te 
onderskei, sonder leiding van sy meerderes in ‘n geloofsrigting nie. As hy/sy dan die Woord 
begin waarneem in sy binneste deur die gewete wat aktief raak, is hy net so gereed vir 
verdere onderrig in die wet, soos enige volwassene. Die kind moet dus eerstens onder 
leiding van Liefde, My in omstandighede leer erken en sodra hy dit aanvaar en glo, moet hy 
gelei word om na sy gewete te luister. Daarna kan die kind in die wet onderrig word en staan 
die groot gebod van eer teenoor die ouers en meerderes voorop. Tweedens moet die kind 
die Woord aangaande wees en weduwees in ag leer neem, deur uit te reik na sy naaste in 
nood. Lei die kind om nie net na behoeftiges se nood, bo sy eie, om te sien nie, maar wel na 
almal rondom hom se belange te kyk en te sorg dat hy laaste versorg word met net die 
nodigste. Só leer die kind om ydelheid af te lê, deur Liefde vir sy naaste. Derdens moet die 
kind die begrip van My sorg bo andere besef, naamlik dat dit nie sy aardse vader en moeder 
is wat die gawes van versorging voorsien nie, maar sy Skepper en Verlosser alleen, deur dié 
wat oor hom aangestel is.  
Wanneer die kind leer dat hy vriende mag hê en ook die regte speletjies wat eer aan My en 
respek vir die Skepping verseker, sal hy mag hoor hoe Ek ook sy vriend is en oral saam met 
hom dinge doen. Hy moet dan leer hoe Ek na sy veiligheid omsien en hom nooit alleen laat 
nie. Hy moet altyd vry voel om My aan te roep of met My te gesels, selfs as hy onseker is 
oor dinge, want Ek sal ook die vrae aan hom verduidelik in ‘n begripsvlak wat hy sal 
verstaan.  
Hierdie is die grondslag vir ‘n opvoeding waar ydelheid die nekslag toegedien word in die 
vroegste stadiums. Alle wette is geskoei op hierdie beginsels en die kind moet deur en deur 
besef dat hy nooit in die geheim is nie. Ek is oral en alomteenwoordig, selfs in die stilste en 
donkerste oomblikke.  
Vrees is nie die beginsel vir gehoorsaamheid nie, maar wedersydse respek wel. Die ouer en 
kind moet hierdie in ag neem en daar sal Liefde uit die opvoeding spruit, sodat ouers en 
kinders in die hemelse Liefde deelagtig raak, reeds op aarde. 
Amein. 
 
 

Die volgende gedeelte is ook 180 jaar gelede deur ons Heiland gegee aan Gottfried Mayerhofer en 
openbaar meer vir ons aangaande hierdie voorafgaande diktaat aan Nalize rakende kinderopvoeding. 
Hierdie gedeelte behandel die meisie se ontwikkeling tot by vrou. In enige volk se bestaan vorm die 
moeder die kern van die volk, veral ten opsigte van opvoeding van kinders en die versorging van die man. 
Daarom is dit van lewensbelang dat elke ouer deeglik kennis neem van hierdie onderstaande diktaat en 
hulle dogters hiervolgens opvoed. Aanhaling uit hoofstuk 6 van die boek, “Lewensgeheime”. 

 
 
 
 

Meisie, jong vrou, moeder en vrou 
(ontvang 4 Augustus 1870 deur Gottfried Mayenhofer) 
Aangesien jou geselskap byna oorwegend van die vroulike geslag is, en juis die geslag so `n 
wesenlike invloed het op die geestelike opvoeding van My kinders, wil Ek dus ter wille van 
die susters van jou ook slegs woorde vir hulle gee, sodat sommiges mag insien wat hulle 
eintlik moet doen en die ander in oënskou moet neem wat hul nog te doen staan om 
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enersyds die naam ‘My kinders’ te verdien, andersyds om daarnatoe te werk, dat alle siele 
wat Ek hul sal toevertrou, ooreenkomstig My hoër bestemming ook op My weë gelei mag 
word. Dus nou ter sake: 
Ons wil begin, net soos by die vorige viervoudige diktaat, dit wil sê met die jeug, oftewel met 
die eerste stadium as kind, oftewel na geslag uitgedruk met: Die meisie. 
Pas na die geboorte, wanneer daar nog geen geslagtelike onderskeid is nie, wat betref 
aandrifte en hartstogte, en enkel en alleen die vegetatiewe lewe oorheers, is daar by die 
jongeling of die meisie geen ander verskil te sien as slegs in die liggaamlike gesteldheid nie: 
By die meisie oorheers die swakkere organisme, die rustiger, lydsame en passiewe, terwyl 
by die seun, die onstuimige en beweeglike temperament al meer deurskemer, wat hom later 
sy karakter gee, vergeleke met die sagter en swakker meisie. 
Hierdie periode is dus dieselfde by beide geslagte; alle hartstogte en deugde slaap rustig die 
slaap van die regverdige, totdat ander toestande hulle opwek tot skeiding en stryd; daarby is 
die eerste bose eienskappe wat hom by die meisie vertoon, dan ook eiesinnigheid en 
woede, net soos ons dit by die seun gesien het. (Verwys na vorige hoofstuk in die boek 
"Lewensgeheime" deur dieselfde skrywer) 
Wat Ek daar oor beide die aandrifte gesê het, geld nou ook by die meisie. Die eiesinnigheid 
is hier by die meisie net nog `n gevaarliker eienskap as by die seun, omdat die seun op `n 
later leeftyd tog meer wilskrag besit om hom vooraf in te toom, terwyl die meisie, swakker as 
wat hulle is, die bekoring nie kan weerstaan nie en ook in al haar doen en late nog makliker 
versterk word, omdat sy, as die swakkere geslag, oral toegeeflikheid ontmoet. Hierdie 
toegeeflikheid ten opsigte van haar koppigheid, sal die jong vrou en moeder later egter `n 
moeilike tyd besorg, deurdat sy dan met die ander geslag in aanraking kom, wat deur My 
bestem is om te heers en nie om oorheers te word nie. Tot sover oor beide se eienskappe. 
Die van jou susters wat kinders het om op te voed, moet beide giftige onkruid goed dophou 
wat, hoeseer die vrou ook geskape is om oral waar hulle maar kom, die vrede en seën 
tussen verhitte gemoedere te herstel, hulle inteendeel eweseer die mooiste hemel in `n hel 
kan verander, wanneer die vrou nie die krag het om die bose eienskappe te bedwing nie. 
Daaruit kom as die ergste gevolge voort; nie slegs in die eiesinnige en driftige vrou self nie, 
maar ook plant hulle dit as `n kankeragtige aandoening voort by hul kinders en kleinkinders. 
Wat by die seun met die voortskryding van die jare die veglus, wat sterker as `n ander is en 
wat oor sy kamerade wil heers `n voorkeurneiging is, is dit daarenteen by die meisie die 
ydelheid. Die seun sou graag as die sterkste, behendigste (en slimste) van sy 
speelkamerade gesien en as sodanig gevrees word - die meisie sou daarenteen graag die 
mooiste en bes geklede (en bekoorlikste) van haar vriendinne wil wees. Die eerste eienskap 
by die seun is weliswaar ook gevaarlik, egter by verre na nie so gevaarlik as die by die 
meisie, waar haar eienskap as jaloesie `n des te groter draagwydte het. 
Jaloesie is die ergste en verskriklikste eienskap wat alle ander beter eienskappe uit die 
vroulike gemoed verdring en hom verbind met haat, woede en wraak. En dit is soos Ek eens 
in een van My woorde gesê het: "As jy Satan in eie persoon wil sien, kyk maar na `n ydel 
opgetofde meisie, of `n jaloerse vrou!"  
Ja, `n vrou wat haarself slegs deur hartstogte laat beheers, is `n furie (helleveeg) in eie 
persoon; want by die man oorheers, ondanks gevoelens van wraak en woede, tog byna 
voortdurend die verstand. By die vrou is daar dan geen dink met die hoof meer nie, maar is 
dit slegs die hart, die setel van al die edelste of al die slegste, wat die leier en draer is van al 
haar voornemens en handelinge. 
`n Vrou, in die besonder wanneer sy in `n posisie verkeer wat gunstig is om die nadruk op 
haar hartstogte te lê, is geskik om die hele aarde te verwoes as dit vir haar moontlik sou 
wees, en sy is in staat om met `n koel blik strome bloed te sien vloei en oral ellende te 
versprei; vir haar is dit voldoende as slegs haar wraak bevredig word, as slegs haar 
vermeende eersug die soet bewussyn in haar Sataniese siel agterlaat: Jy is gewreek! 
Kyk maar na die geskiedenis van die mensdom op julle aarde: sedert die vroulike geslag 
opgehou het om ondergeskik te wees en sedert sy begin het om uit die huislike lewe, haar 
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eintlike sfeer, na buite te tree, hoeveel ongeluk het die geslag nie versprei onder die 
mensdom nie, hetsy in die gesinslewe of in die van die staat! Terwyl Ek juis die geslag deur 
die passiewe mag van sagmoedigheid die segepalm oor die onstuimige hartstogte van die 
manlike geslag toegedig het, triomfeer dit nou deur die kunste van Satan. Die vrou verlei die 
man en lei hom, in plaas van na die oorwinning deur die liefde, na ondergang en die totale 
verval deur haar heerssug, sodat Ek weer tussenbeide moet kom om die man te bevry uit sy 
met dorings omwonde kettings van rose, wat vanuit My sou moet wees, en om uit die 
vroulike hart die slegte en bose hartstogte te verdrywe deur ellende, armoede en siekte, 
sodat My skepping weer op die regte spoor kan kom. Daarin moet die vrou die steun (die 
helpster) van die man wees; die kalmerende, maar nie die bevelende en slegs 
kommanderende deel op die aarde nie. 
Dit alles het Ek julle vantevore gegee om julle te laat sien waartoe dit met soveel edel 
eienskappe vanuit My aangelegde vroulike geslag gekom het, en dat in nog maar weinig 
harte beter gevoelens as eersug en pronksug `n plek het. 
Ek het julle laat sien dat `n vonk, waar in die jeug weinig op gelet word, eenmaal tot `n 
brandende aangewakkerde heillose ongeluk om hom heen kan versprei, sodat julle kan sien 
waarvoor julle self moet oppas en waarteen julle jul kinders moet beskerm. 
Nou wil ons die beeld van `n ander kant bekyk, naamlik van die kant soos Ek die vrou eintlik 
geskep het en hoe Ek alles in haar geplaas het om My doel nie te belemmer nie. 
Ek wil julle nou die vrou in haar vier periodes voor oë stel, soos dit moes gewees het, soos 
wat sy maar slegs langs hierdie weg tot My kindskap kan kom en so geheel aan haar 
opgawe op die aarde kan beantwoord. 
Wat by die opvoeding noodsaaklik is, het Ek julle in die begin aangegee. Probeer die hart 
van `n meisie sag te hou; wek betyds die liefde op, die alleskalmerende liefde tot My en die 
naaste; wek die meelewing in haar op, want wanneer `n hart die lyding van `n ander mens 
leer voel, dan soek sy ook hulp daarteen, soveel as wat moontlik is. Meelewing hou die hart 
sag en bereid om te help waar dit kan, en verwyder baie ander bose luste en gedagtes, wat 
andersins in `n trotse hart alle plek vir haarself sou ingeneem het. 
Meelewing lei tot respek en gelykheid teenoor die naaste en is juis die teenoorgestelde van 
trots, wat beheers word deur die illusie om iets beter as ander te wees. 
Meelewing, dit blom uit die kroon van die naasteliefde, veraangenaam die lewe, versag alle 
verdriet en troos in elke omstandigheid en aan wie het Ek nou juis meer middele gegee om 
die meelewing die mees doeltreffendste aan te wend?! 
Het Ek julle, My lieflike vroulike kinders, nie die mooiste, sagste vorms, sagte gelaatstrekke 
en gevoelvolle oë gegee, waarvan niemand van die sterker geslag die blik, deur meelewing 
tot trane geroer, kan weerstaan nie?! 
Het Ek julle geen sagte stem gegee, waarvan die innemende klank soos balsem op die 
wonde van ander sou moet werk nie? 
En hoe word dit alles deur die meeste van julle gebruik! Ek moet My oë afwend van die 
tafereel wat Ek nou vir julle blikke sou kan ontrol, as Ek sou wil uitbeeld hoe daar nou met 
My goddelike geskenke omgegaan word, en werklik nie tot My eer nie! Maar genoeg 
daaroor; laat ons terugkeer na ons vrou, soos Ek haar geskep het. 
Waak dus oor die gevaarlike eienskappe in die jeugdige hart van `n meisie; het sy eenmaal 
`n jong vrou geword, dan is dit te laat om selfs maar daaraan te dink om verkeerd geleide 
aandrifte uit te roei. Want in haar bloeityd stuur die vroulike hart met vol seile haar hartstogte 
in die rigting van die vir die hart nog nie duidelike burgerlike staat, waarin sy moeder en 
lewensgesel van `n man is. As sodanig sien sy ófwel al haar mooi idees oor `n huislike lewe 
gerealiseer en kan sy dus in die hawe van die gesinslewe aan ander vreugdes dink, ófwel 
moet sy, in alles teleurgesteld, die naakte waarheid wat sy vroeër miskien nooit gehoor het 
nie, nou hoor uit die mond van diegene van wie sy voorheen geglo het dat daar van hom 
aan haar slegs maar melk en heuning tegemoet sal stroom. En as dit inderdaad so foutief 
gesteld is, dan is dit `n korrekte betaling vir die verkeerde opvoeding wat die meisie en die 
jong vrou ontvang het, waarvan die nadeel op die ouers en minder op die hoof van die kind 
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sou moet val. 
Maar juis deur die las van `n ander man se skuld word mens verstandig, en so versag die 
harde werklikheid miskien die hartstogte van `n pasgetroude vrou; en as moeder sal sy, juis 
deur ervaring wyser word, en haar kinders nie so opvoed as wat sy self opgevoed was nie. 
Ek lei dus steeds weer die verdwaalde gemoedere deur eie onaangename ervaringe 
daarheen, waar hulle vroeër nie die weg gegaan het nie. 
Die moeder by die siekbed van haar kind sien dan op na My, wend haar hart af van die 
ydele dinge van die wêreld, keer na binne in haar innerlike en sien daar dikwels met 
huiwering hoe verwoes en leeg dit daar lyk. Dit is dan haar dae van beproewing en van 
berusting. En terwyl die jong vrou dink dat sy in die huwelik eers goed `n lewetjie van plesier 
in wêreldse genoegdoening sou hê, vind sy daar, in plaas van met plesier en dans 
deurgebringde nagte, vreugdelose dae en sorglike nagte, en sorge van `n nooit vermoede 
draagwydte. 
Die oog wat, vogtig van vreugdetrane, haar lewensgesel die eerste blik van liefde toegestuur 
het, is nou wel ook weer vol trane, maar by die siekbed of sterfbed van `n geliefde; die 
vreugdetrane van toe het van My en My woorde weggelei, die trane van verdriet is egter die 
eerste wegwysers terug na My. Daar staan Ek dan dikwels met geopende arms in `n 
eensame kamer naas `n treurende moeder; Ek sien die moederhart bloei, Ek sien haar hoop 
soos `n kaartehuis ineenstort, en o Vaderlike vreugde! Uit die ruïnes van die ingestorte hoop 
bloei `n hemelse blom op: Dit is die blom van die geloof en die stille oorgawe aan My wil. 
Wat nie deur plesier en wêreldse vermaak ooit moontlik sou gewees het nie, wat by die 
meisie en die jong vrou vrugteloos van hul dowe ore afgekets is, dit bloei hier by die siekbed 
van `n kind op. Wat selfs die liefde nie kan bereik, het die angs volbring; dit het My `n hart 
teruggegee wat onder ander omstandighede verlore sou gewees het! 
My liewe kinders, herken julle nou My bedoelinge, en hoe Ek ook weet om My kinders wat 
nie saamstap nie, te lei! 
Ek laat dikwels baie van julle geslag in die groot harwar van die lewe, van die een vermaak 
na die ander en van die een genot na die ander fladder. Wees slegs daarvan verseker dat 
Ek, as dit vir My daarom gaan om `n siel te red, weet om die oomblik te vind, en daar sit die 
voëltjie dan, wat voorheen so vry en vrolik in die lug van vermaaklikhede rondgevlieg het; sy 
laat die vlerke hang en vergeet heeltemal dat sy vlerke het om van die aardbodem weg te 
kan vlieg, omdat juis diegene aan die aardbodem vasgeheg is wat vir hom die liefste was. 
So gaan die moeder voort op haar doringrige pad. Sy word selde beloon vir dit wat sy vir 
haar kinders uitgestaan het, sien egter juis daardeur die beste die onbeduidendheid van die 
wêreld en haar verkeerde opvattinge en gewoontes in en wend haar dan tot My. En as alle 
geslagtelike verpligtinge eenmaal tot rus gekom het, dan begin ook die vrou, ófwel in haar 
lewensgesel, waar sy vroeër nie so aandag aan geskenk het nie, `n beter steun te vind, 
ófwel die steun slegs by My te soek, waar sy ook genoeg troos en hulp sal vind. 
Daarom, My liewe kinders, die wat merendeels reeds die weg van trane en lyding gegaan 
het, oor wie Ek My ontferm het en aan wie Ek My woord ten deel laat val het, verloor nie 
moed nie! Julle verlede sal by My nie so swaar aangereken word soos baie wel glo nie, en 
julle toekoms wil Ek veraangenaam soveel as wat dit vir My moontlik is, sodat julle My en My 
leer nie mag vergeet nie! 
Dit word julle tot troos gesê deur Hom wat julle immers eweseer as al Sy kinders liefhet en 
seën!  
Amen! 

DEEL 5 
Die Melgisédek-orde, `n orde van Liefde 

Elke gelowige is deeglik in sy innerlike bewus daarvan dat ons nou aan die einde van tye 
leef. Die hele bose wêreldsituasie skreeu dit uit dat die verwoesting, soos destyds met 
Sodom en Gomorra, op hande is. Uit die Skrif is dit ook duidelik dat ons Heiland `n klein 
oorblyfsel sal beskerm in hierdie benouende tye. Hy noem hierdie oorblyfsel Sion of ook die 
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Dogter van Sion.  
As ons aanvaar dat Hy ons sál beskerm, is dit noodsaaklik dat ons ook moet weet hoe Hy 
ons sal beskerm. Al die antwoorde is wel in die Bybel, maar versteek, sodat slegs Sy kinders 
wat Hom waaragtig in die liefde sal soek, daarop sal afkom. Daarin lê die 
veiligheidsmeganisme vir Sy kinders opgesluit, naamlik dat die vyand, Satan se 
wêreldkinders, dit nie sal weet nie. 
In die Wet van Moses sien ons hoedat JaHWeH `n hele volk, naamlik Israel, uitlei uit Egipte 
uit. Hy bring hulle in die woestyn en deur hul eie ongehoorsaamheid en rebellie moet hulle 
toe veertig jaar daar vertoef. Daarna word hulle Kanaän binnegelei en vestig die volk hulle 
op die grond wat lank tevore aan Abraham, Isak en Jakob met `n eed beloof is.  
Die regeringsorde wat in die woestyn aan Israel gegee is, waarmee hulle hulleself verder 
regeer het in Kanaän, was genoem die Levitiese orde. Dit was `n orde met JaHWeH Self as 
hoof, deur na die Hoëpriester, dan na die volk. Hierdie orde was `n afbeelding van die 
hemelse (Exodus 25: 9 en 40) en het grootliks daarop gedui dat daar `n toekomstige ware 
of hemelse orde sou kom. So het die bloedoffers gewys op die Messias wat sou kom om ons 
volkome met Sy eie bloed te verlos. Ook was die wette wat gegee was, afbeeldings van die 
hemelse. Dus het elke wet `n fisiese en geestelike betekenis. Vergelyk die hou van die 
Sabbat elke sewende dag; - hoe word die Sabbat in die hemel gehou waar daar slegs ewige 
dagtoestande heers?  
Hierdie nuwe geestelike orde, waarvan die Levitiese orde (vleeslike orde) `n afbeelding is, 
heet die Melgisédek-orde. Hierdie orde het eintlik reeds vroeër in die tyd van die stamvaders 
bestaan, maar weens die verharding van die volk se harte het hierdie orde tot niet gegaan. 
Die naam van die orde verduidelik homself. Melgisédek bestaan uit twee frases, naamlik 
“Melek” wat koning beteken en "tsedek" wat Geregtigheid beteken. In Genésis 14 sien ons 
dat JaHWeH Self Melgisédek was en in Salem (wat vrede beteken) gewoon het as `n 
Koning en dat die stamvaders Hom gereeld besoek het vir leiding. Ook sê die Skrif dat Hy `n 
priester was. Ons het dus die volgende. Hierdie Melgisédek was dus `n Priester-Koning van 
die Allerhoogste (Hoogste El), Koning van Geregtigheid en Vrede.  
Hierin lê die sleutel van die toekomstige Melgisédek-orde vervat. Ons Verlosser, JaHshua, 
het aarde toe gekom in Sy eie vlees, sodat Hy die materie, die vlees, die sonde, kon oorwin. 
Daardeur het Hy vir ewig die Priester Melgisédek geword, oftewel Koning van Geregtigheid 
en Vrede (Hebreërs 5:6 en 10). Daarom sal JaHshua ook die Koning van die duisendjarige 
Vrederyk wees waar volkome wedergeborenes saam met Hom sal regeer, ook as priesters 
in die Melgisédek-orde. 
Die Tabernakel in die Levitiese-orde maak dit vir ons duidelik. Die Tabernakel het uit drie 
afdelings bestaan, naamlik die voorportaal wat ons liggaam voorstel, die Heilige wat ons siel 
voorstel en die Allerheiligste wat ons gees voorstel. Hoe meer ons van die sonde 
wegbeweeg, hoe dieper beweeg ons in hierdie tabernakel van ons eie wese in. Iemand wat 
uit die heilige leef, poog om sondeloos te lewe en sal vanuit sy siel poog om JaHWeH te 
behaag. Iemand wat vanuit die Allerheiligste lewe, is alreeds volkome wedergebore en sy 
vlees sal heeltemal verheerlik wees. So `n persoon sal dan ook nie meer kan sondig nie (1 
Johannes 5:18). 
Die trek van Israel uit Egipte stel ook die trek uit die vlees voor, in ons eie wese, die sonde 
wat oorwin moet word in ons liggaam. Daarna kom die woestyntydperk aan die beurt, 
naamlik die reinigingsfase van die siel, waar jy jouself geheel aan JaHshua se Woord 
oorgee en daarvolgens begin lewe. Jy word jou eie priester oor jou eie wese en pas die 
Geregtigheid op jouself toe. Die tyd bepaal jy self; jy kan veertig jaar neem, óf, jy kan direk 
na die berg Horeb (JaHshua se liefdesleer) gaan. Dan kom jy by die grens van die ewige 
Kanaän aan, voorgestel deur die voorhangsel in die tabernakel. Dit is die skeiding tussen die 
geestelike en die aardse. Gaan jy deur jou eie voorhangsel heen tot in die binneste van die 
Allerheiligste (jou hart/gees), vind die wedergeboorte van die mens plaas en gaan jy 
simbolies oor die Jordaanrivier in die ewige Kanaän in. Dan is jy volkome een met JaHshua, 
en is Hy in jou en jy in Hom. Hy is dan jou Hoëpriester en Hy heers vanuit jou hart/gees (jou 
Allerheiligste) op aarde. Dit is hoe jy self `n Melgisédek-priester word. Dit staan ook bekend 
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as die volkome hemelse huwelik. Nadat JaHshua met sy dood en opstanding vir ons die 
voorhangsel geskeur het (Matthéüs 27:51 en Hebreërs 10:20), en Hy Self as Melgisédek 
begin heers het, sowat tweeduisend jaar gelede, het hy nou aan die eindtyd, vlak voor die 
duisendjarige vrederyk, die weg oopgemaak vir elkeen van Sy getroue kinders om die 
hemelse huwelik met Hom te sluit en so die volkome wedergeboorte te bereik. Anders 
gestel, ons kan nou ook saam met Hom regeer as Melgisédek priesters.  
Hierdie belofte staan bekend as die Nuwe Verbond en is nog steeds wetlik gegrond met 
Israel as die een party en JaHWeH as die ander kontrakterende party. Paulus stel dit so in 
Hebreërs 8, Ou Afrikaanse Vertaling: 

Heb 8:6  Maar nou het Hy 'n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is van 'n beter 
verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is.  
Heb 8:7  Want as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie.  
Heb 8:8  Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek JaHWeH, dat Ek met die huis van 
Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond (Melgisédek-orde) tot stand sal bring,  
Heb 8:9  nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die 
hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie (Levitiese-orde); want hulle het nie gebly by my 
verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek JaHWeH.  
Heb 8:10  Want dit is die verbond (Melgisédek-orde) wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, 
spreek JaHWeH: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe (volkome 
wedergeboorte); en Ek sal vir hulle 'n God (Melgisédek) wees, en hulle sal vir My 'n volk (volk van 
volkome wedergeborenes) wees.  
Heb 8:11  En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken JaHWeH nie; want 
almal (wedergeborenes) sal My ken, klein en groot onder hulle. (want Melgisédek heers vanuit 
elkeen van hulle se harte) (eie invoegings in hakies) 
 

Omdat JaHshua die Hoëpriester Melgisédek Self is, sal die orde dus die uitoefening van Sy 
leer van Liefde wat Hy vir ons op aarde kom leer het, behels. Daarin lê die sleutel van die 
volkome wedergeboorte verborge. So `n wedergebore persoon sal in staat wees om 
terselfdertyd op aarde en in die hemel te wees, want sy vleeslike liggaam is nou verheerlik. 
Hy sal ook alomteenwoordig wees, sal oor al die kragte van die Gees beskik, maar sal so 
sag, liefdevol en nederig wees, dat niemand hom sal herken as wedergeborene nie. Die 
primêre doel van wedergeborenes, oftewel Melgisédek-priesters op aarde, is om te dien. Die 
hele skepping moet gedien word in die grootste nederigheid, deemoed en liefde. Die 
verwronge natuur, besoedel deur langdurige sataniese invloed, sal weer binne die 
oorspronklike orde gebring word, deurdat alle natuurgeeste ondergeskik aan hierdie 
Melgisédek-orde sal wees. Die belangrikste egter, is die leiding wat hulle gaan gee aan die 
verlore skape van die Huis van Israel. Hierdie skape moet ook gelei word in die Liefdesleer 
van die Messias in en dan verder tot die wedergeboorte.  
Die roete wat gevolg moet word tot volkome wedergeboorte, asook die plek op aarde waar 
die wedergeboorte eerste sal plaasvind, sal in die volgende hoofstuk bespreek word. 
 

DEEL 6 
`n Wedergebore Volk lewe 

Alhoewel direkte Skrif oor die wedergeboorte aan die einde van die tyd nie direk voorkom in 
die Bybel nie, is dit wel in verhulde vorm aan ons deurgegee. Ons sal onsself net moet instel 
om ook die geestelike inhoud van die Skrif waar te neem. So het elke vleeslike opdrag en 
wet in die Skrif ook `n geestelike inhoud. God is Gees, daarom is Sy Woord eerstens Gees 
en daarna vlees. Die vlees is altyd net `n afbeelding van die Gees, alhoewel ook geldig.  
Laat ons dan nou die Verbond wat JaHWeH met Abraham gesluit het, geestelik beskou, 
want ons weet nou dat die ewige Kanaän waarheen ons gaan, die Koninkryk van die 
Hemele is, of anders gestel, die wedergeboorte. Daarom moet hierdie heiligmakende 
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Verbond met Abraham ook geestelik beskou word. Let wel, geagte leser, ons skiet nie 
hiermee die vleeslike inhoud van die Verbond af nie, dit is egter nie nou vir ons argument ter 
sake nie. Die verbond met Abraham is as volg: (Alle verdere aanhalings uit die Boek van Herinnering, 
`n direkte vertaling uit die Hebreeuse teks) 

Gen 17:1 TOE Abram nege-en-negentig jaar oud was, het JaHWeH aan Abram verskyn en vir hom gesê: 
Ek is El die Almagtige; wandel voor My Aangesig, en wees rassuiwer. 
Gen 17:7 En Ek sal My Verbond oprig tussen My en jou en jou saad na jou in hulle geslagte as 'n 
ewigdurende Verbond, om vir jou 'n Elohim te wees en vir jou saad ná jou. [Levítikus_26:9,_42] 
[Psalm_105] 
Gen 17:8 En Ek sal aan jou en jou saad ná jou die Aarde van jou vreemdelingskap gee, die hele Aarde 
van Kanaän, as 'n ewige besitting; en Ek sal vir hulle 'n Elohim wees. 
Gen 17:9 Verder het Elohim aan Abraham gesê: Maar jy moet My Verbond hou, jy en jou saad ná jou, in 
julle geslagte. 
Gen 17:10 Dit is My Verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou saad ná jou: Al wat manlik 
onder julle is, moet besny word 

Hier word Abraham en sy saad, dus ek en jy as sy nageslag op vleeslike vlak, versoek om 
geestelik “rassuiwer” te wandel, dus om onsself heilig te hou in die gees. Die geestelike 
saad in ons, is die goddelike Gees wat in ons geplaas is. Die Verbond word dus op 
geestelike vlak met hierdie Gees in ons, oftewel die goddelike in ons gesluit. Dit is dus `n 
opdrag om onsself heeltemal af te sonder of apart te hou van die vleeslike, oftewel die 
wêreldse dinge af en om ons slegs besig te hou met die geestelike dinge. As ons dit doen, is 
ons besig met heiligmaking in onsself en word die hemelse Kanaän ons deel vir ewig. Die 
besnydenis in die vlees verwys tog duidelik die besnydenis van die gees in die hart. Dit is `n 
verdere bevestiging van die aanvanklike opdrag van geestelike “rassuiwerheid”. Hierdie 
Verbond met Abraham en sy saad is `n ewige Verbond en is geldig vir `n duisend geslagte 
(Psalm 105:8)!  
Wie is nou hierdie fisiese saad, wat die geestelike saad in hulle dra, waarmee hierdie 
Verbond gesluit is? Waar bevind hierdie saad hulle vandag? Dit is tog logies om af te lei dat 
JaHWeH weer aan die einde van die tyd met hierdie saad sou praat en Sy Verbond van die 
wedergeboorte sal bevestig. Met die moderne tegnologie van elektroniese kommunikasie, 
sal dit dus nie moeilik wees om uit te vind met wie JaHWeH praat oor hierdie onderwerp nie. 
Elke ware geloofsgroep in die wêreld het maar die neiging in hulle om goddelike 
openbarings aan mede-gelowiges te versprei.  
Volgens my wete, na meer as drie jaar se deeglike ondersoek deur vele, is dit slegs in Suid-
Afrika waar hierdie kennis van bo gegee is gedurende die laaste twee jaar, en wel aan 
profete en skryfknegte in die Boerevolk. Hierdie profesieë wat gegee is, het juis die 
geestelike rassuiwerheid en hartsbesnydenis in detail verduidelik, sodat die pad van die 
wedergeboorte van die Gees nou aan ons bekend is. Hierdie reeks boekies se doel is dan 
juis dit en u sal talle diktate van JaHshua hierin vind. Dit is egter nie goed genoeg om nou te 
beweer dat ons volk geroepe is, op grond van die feit dat die wedergeboorte-inligting nou 
aan ons geopenbaar is nie, ons moet na bewyse in die Woord gaan soek dat ons volkie wel 
uitverkies is om aan die einde van die tyd hierdie belangrike taak te vervul. Let wel dat ek nie 
hiermee bedoel dat die Boerevolk die ENIGSTE uitverkore volk is nie, maar dat ons volk 
uitverkies is om `n baie belangrike taak aan die eindtyd te vervul, naamlik om as gasheer op 
te tree vir die saad van Abraham wat verstrooi is oor die hele aarde. 
Om hierdie begrip te verstaan, is dit nodig om te weet wat die Bybel hierdie eindtydoorblyfsel 
noem, sodat ons na die verse kan gaan kyk waar hierdie naam voorkom. Die oorblyfseltjie 
van die eens magtige Israelvolk word genoem, “Dogter van Sion”. Dit verwys hoofsaaklik na 
die deel van die volk wat geestelik getrou gebly het aan hulle Skepper, dit wil sê, hulle wat 
nog binne die heiligmakende Verbond van Abraham is. Hierdie volkie, die Dogter van Sion, 
moes deur baie loutering gaan en in Jesaja 1 sien ons die volgende: 

Jes 1:7 Julle Aarde is 'n verlatenheid, julle stede is met vuur verbrand, verbasterdes verteer julle Adamah 
[die_adamiet_se_Aarde] in jul teenwoordigheid, sy is verwoes en omvergegooi deur verbasterdes . 
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Jes 1:8 En die Dogter van Sion het oorgebly soos 'n skermpie in 'n Wingerd, soos 'n slaapplekkie in 'n 
komkommertuin, soos 'n beleërde dorpie. 

Geestelik gesien is die Aarde/Adamah, die siele van die volk, wat nie meer geestelik 
“rassuiwer” is nie, maar verbaster het met die wêreldse gemors, maar tog het `n klein 
klompie suiwer gebly. Die stede, geestelike vestings, soos kerke en kweekskole, is met die 
vuur (valsheid en boosheid) verwoes. Tog skuil die Dogter van Sion by `n beleërde 
leerstelling (dorpie) van JaHshua. Hierdie beleërde dorpie, skermpie of slaapplekkie is die 
liefdesleer van ons Verlosser, JaHshua en word genoem die “berg Sion”. Die berg stel die 
hoogste geestelike vlak voor wat deur die mens op aarde bereik kan word, naamlik die 
geestelike wedergeboorte. Dit is ook die ewige Kanaän wat ingegaan word. Die geestelike 
wedergeboorte vind plaas wanneer jou siel (bruid of Wysheid) verenig met jou gees 
(JaHshua as ewige Liefde) in jouself. Hierdie volkome eenwording het die geboorte van die 
kind (die Krag) tot gevolg. Wanneer al drie hierdie entiteite volledig in jou werksaam word, is 
jy in jouself `n goddelike wese, - JaHshua in jou en jy in JaHshua. Jy word dan `n Dogter van 
Sion, oftewel `n bruid van JaHshua.  
Verder gaan hierdie eenwording op `n spesifieke geografiese gebied op aarde plaasvind en 
alle voornemende wedergeborenes sal hulleself daar moet aansluit om die wedergeboorte te 
kry. Om hierdie volkie se geografiese posisie aan die eindtyd vas te stel, moet ons na 
Jesaja 18 en Sefanja 3 gaan kyk. 

Jes 18:1 WEE die Aarde wat beskermde Vleuels [gehad_het], wat oorkant die riviere van Kuwsh lê; 
[Psalm_61:4] [TsefánJaH_3:10] 
Jes 18:2 waarheen boodskappers in ligte skuite van oor die waters aankom: waarheen kom van oor die 
groot water, haastige gesante, na die hoogs gelowige nasie met die blink [ligte] vel, die oral gehate 
volk, die nasie gewoond om verdruk te word, wie se Aarde deur moeras-riviere afgesny word. 

Kush is Etiopië en die profeet wat in die Noorde in Israel was, het “oorkant” as Suid gesien, 
dus `n land Suid van die groot riviere van midde-Afrika. Watter gelowige volk, gehate en 
verdrukte volk met `n ligte vel anders as hierdie Boerevolk van ons word hier beskryf? Dan 
gaan die profeet Jesaja verder en bevestig dat hierdie volk, die Boerevolk aan die einde van 
die tyd sal wees by die Berg van Sion, die plek waar die wedergeboorte sal plaasvind.   

Jes 18:7 In dié tyd sal aan JaHWeH van die skeppings-leërmagte die eerbewys gebring word van die 
hoogs gelowige volk met die blink [ligte] vel, die oral gehate volk, die nasie gewoond om verdruk te word, 
wie se Aarde deur moeras-riviere afgesny word, na die plek van die Naam van JaHWeH van die 
skeppings-leërmagte, die Berg van Sion. 

Ook sien ons dieselfde in Sefanja 3, naamlik dat hierdie beproefde en behoeftige volk, die 
Dogter van Sion, wat Suid van die riviere van Etiopië woon, aan die einde van die dae `n 
bydrae vir JaHWeH sal bring. Wat anders kan ons die Skepper bring as ons rein harte, sodat 
hy ons die volle wedergeboorte kan skenk? Dan erf ons die aarde van Kanaän, die ewige 
Koninkryk van die Hemel! 

Sef 3:8 Daarom, verwag My, spreek JaHWeH, op die dag wat Ek My gereed maak vir die buit; want Hy 
is My Reg om nasies te versamel, ..... 
Sef 3:10 Van oorkant die riviere van Kuwsh [Ethiopië] vandaan sal My blye aanbidders, die Dogter 
van My Verstrooide, My bydrae bring. [JeshaJaH_18:1] [Maleagi_3:16] 
Sef 3:12 En Ek sal tussen jou in laat oorbly 'n beproefde en behoeftige volk wat in die Naam van 
JaHWeH skuiling soek. [Psalm_22:26] 
Sef 3:14 Sing met Blydskap, o Dogter van Sion, skreeu, o JisraEl, verheug jou!, en verhef [lof/sang] uit 
die hele hart, o Dogter van Jerusalem! 

Ons kan maar net na ons ou volkie se geskiedenis gaan kyk, hoe hulle in Europa verguis 
was deur die Roomse kerk en op houtskuite na die Kaap gevlug het met hulle Bybels en hul 
geloof in JaHshua. Daarna is hulle deur die Engelse se swart ommegang beleid vanuit die 
Kaap verjaag na die Oosgrens, en vandaar die onbekende binneland in, met ossewaens 
met hul Bybels in die wakis, en die vaste geloof in hul hart, net om maar weer te staan te 
kom teen die volgende vyand, die moordlustige swart massas. Nadat die land skoongemaak 
is, val die Engelse ons Boere-republieke in, ontneem die Boerevolk weer van hul grond en 
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uiteindelik kry die vyand dit in 1994 reg om hierdie gehate, beproefde en behoeftige 
Boerevolk volledig oor te gee aan `n swart kommunistiese regering.  
Maar helaas, - wat by die wêreld verag word, is geliefd by God. Sy hand het Hy nooit van Sy 
ou volkie hier aan die Suidpunt van Afrika gelig nie. `n Pragtige bevestiging van waar die 
wederkoms sal plaasvind, vind ons in die boek van Henog 77:1. 

77:1 DIE eerste kwartier word die Ooste genoem, omdat dit eerste is: en die tweede, die Suide, want die 
Hoogste El (God) sal daar neerdaal, ja, daar in `n besonder spesiale sin sal Hy wat vir ewig geseën is 
vir ewig neerdaal. 

Hierdie neerdaling vind plaas aan die einde van die tyd, dit is nou, en dan word die ewige 
Melgisédek-orde opgerig met die Boerevolk in Suid-Afrika en ook met elkeen wat van oor die 
wêreld heen hierheen sal kom. 
Ek dink dat ons nou met hierdie paar bewyse, redelik seker kan wees waar die wederkoms 
sal plaasvind aan die einde van tye en by watter volk dit sal plaasvind. Kom ons kyk verder 
wat die eienskappe en taak van hierdie uitverkore Dogter van Sion-volk gaan wees. Ons 
vind dit in Miga 4. 

Mig 4:1 EN aan die einde van die dae sal die berg van die Huis van JaHWeH vasstaan op die top van 
die berge en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal na hom toestroom. 

Hierdie berg, is die reeds gevestigde berg Sion, die plek waar die wedergeboorte REEDS 
PLAASGEVIND het, naamlik in die harte van die Dogter van Sion in die Boerevolk. Dan sal 
baie nasies, verstrooide Israeliete, hiervan hoor en daarheen optrek om die Wet en die 
Woord te hoor.  

Mig 4:2 En baie nasies sal heengaan en sê: Kom, laat ons optrek na die Berg van JaHWeH en na die 
Huis van die Elohey van Jakob, dat Hy ons in Sy Weë kan leer en ons in Sy Paaie kan wandel. Want uit 
Sion sal die Wet uitgaan en die Woord van JaHWeH uit Jerusalem. [JeshaJaH_2:3] 
Mig 4:6 In dié dag, spreek JaHWeH, wil Ek versamel die wat kreupel is, en bymekaarmaak wat verdryf 
was, en die wat Ek kwaad aangedoen het. 
Mig 4:7 Dan sal Ek die wat kreupel was, tot 'n oorblyfsel maak en wat ver verwyder was, tot 'n magtige 
nasie. En JaHWeH sal Koning wees oor hulle op die Berg van Sion, van nou af tot in ewigheid. 

Die wat kreupel was, is die Israeliete in die wêreld wat deur die huidige liberale 
wêreldgodsdiens as uitvaagsels beskou word oor hulle geloof. Dit is juis hulle wat `n aparte 
godsdiens beoefen, wat hulle as afgesonderd hou en nie wil meng met die veelgodery van 
die wêreld nie. Hulle sal almal hier in Suid-Afrika versamel word, met die doel om die 
wedergeboorte te bereik, of soos Sefanja dit stel, hulle harte as aanbieding vir JaHshua te 
bring dat Hy dit met Sy Liefde, Wysheid en Krag kan vul.  

Mig 4:8 En U, Toring van die skape, Vesting van die Dogter van Sion, na Jou sal dit kom, ja, die 
vroeëre heerskappy sal kom, die Koningskap vir die Dogter van Jerusalem.  
Mig 4:9 Waarom skreeu Jy nou so hard? Is daar geen koning in Jou nie? Of het Jou raadgewer 
omgekom, sodat smart Jou aangegryp het soos van Een wat baar?  
Mig 4:10 Krimp inmekaar en bring voort, o Dogter van Sion, soos Een wat baar! Want nou sal Jy die 
Stad verlaat en op die veld gaan woon; en Jy sal in Babel aankom - dáár sal Jy gered word, dáár sal 
JaHWeH Jou verlos uit die handpalms van Jou vyande.  

Hierdie Vesting in vers 8, is die Melgisédek-orde wat opgerig word in die Boerevolk, dit is 
die heerskappy en koningskap wat gegee word aan diegene wat die wedergeboorte 
deurgegaan het soos beskryf in vers 10. Hierdie geboorte van die Dogter van Sion is die 
wedergeboorte van die gees, oftewel die ontvangs van die goddelike Krag. Jesaja 66 
bevestig dat hierdie wedergeboorte in die Sionsvolk, dus die Boerevolk, sal plaasvind. Neem 
kennis dat die wedergeboorte van die gees altyd voorgestel word deur die geboorte van `n 
seuntjie (sien ook Openbaring 12:5). 

Jes 66:7 Voordat Sy Weë gekry het, het Sy gebaar; voordat smart oor Haar gekom het, is Sy van 'n 
seuntjie verlos.  
Jes 66:8 Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Sal die Aarde op een enkele dag geboorte 
skenk? Of word 'n nasie met een slag gebaar? Want Sion het Weë gekry, meteens Haar kinders 



35 
 

gebaar. 
Jes 66:9 Sou Ek naby die geboorte bring en Haar nie laat baar nie? sê JaHWeH. Of sou Ek wat laat baar, 
self toesluit? sê jou Elohey. 

Deur hierdie wedergeborenes vanuit Sion, sal die hele volk dan ook deur JaHWeH gelei 
word tot verlossing. Ook sal die wat hier versamel is, saam met ons volk opgerig word tot `n 
magtige nasie (Miga 4:7). Dit alles sal egter gepaardgaan met `n geweldige verdrukking en 
slagting onder die volk. Ons vind meer hieroor in Esegiël 20. 

Esg 20:34 En Ek sal julle uit die volke uitlei en julle versamel uit die Aarde waarin julle verstrooi is, 
deur 'n Sterke Hand en deur 'n Uitgestrekte Arm en deur uitgestorte Grimmigheid. 
Esg 20:35 En Ek sal julle bring in die wildernis van die volke, en Ek sal daar met julle in die gerig tree 
van Aangesig tot aangesig. 
Esg 20:36 Soos Ek met julle vaders in die wildernis van die Aarde van Egipte in die gerig getree het, so 
sal Ek met julle in die gerig tree, spreek My Meester JaHWeH. 
Esg 20:37 En Ek sal julle onder die Septer laat deurgaan en julle bring in die band van die Verbond. 
[Hebreërs_4:12] 

Hier sien ons duidelik dat daar `n versameling van volke sal wees (in Suid-Afrika) en dat ons 
deur `n strafgerig binne die band van die Nuwe Verbond gebring gaan word, soos aan die 
einde van die vorige hoofstuk in hierdie boekie beskryf. Weereens sal Hy ons bydraes eis, 
naamlik gereinigde harte, sodat ons die wedergeboorte kan ontvang. 

Esg 20:40 Want op die Berg van My Apartheid, op die verhewe berg van JisraEl, spreek My Meester 
JaHWeH, daar sal die hele huis van JisraEl, hulle almal, My dien in die Aarde; daar sal Ek 'n behae in 
hulle hê en daar sal Ek julle bydraes eis en die eerstelinge van julle aanbiedinge by al julle gewyde 
dinge. 

Dit word verder duidelik bevestig in Esegiël 11: 
Esg 11:19 En Ek sal hulle een hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van 
klip uit hulle vlees verwyder en hulle 'n hart van vlees gee, 
Esg 11:20 sodat hulle in My Insettinge kan wandel en My Regsprake kan hou en haar doen; en hulle sal 
vir My 'n volk wees, en Ek sal vir hulle 'n Elohim wees. 

Hierdie belofte van `n nuwe gees in ons binneste en `n hart van vlees is juis die belofte van 
die Nuwe Verbond in Hebreërs 8:10, waar die volle wet op ons as volkome 
wedergeborenes, se harte geskryf sal word, sodat ons die Israelvolk wat nog in die vlees is, 
sal kan onderrig en lei. Hebreërs 12 beskryf hierdie geestelike berg in onsself, aan die einde 
van die tyd in Suid-Afrika, as volg: 

Heb 12:22 Maar julle het gekom by die Berg van Sion en die Stad van die lewende Elohim, die 
Hemelse Jerusalem en tienduisende Boodskappers,  
Heb 12:23 by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die Hemele 
opgeskrywe is, en by Elohim, die Regter van almal, en by die geeste van die regverdiges wat vervolmaak 
is,  
Heb 12:24 en by JaHWèshua, die Middelaar van die Nuwe Verbond, en die bloed van die 
besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. 
Heb 12:28 Daarom, omdat Ons 'n onwankelbare Koninkryk ontvang, laat Ons dankbaar wees, en so 
Elohim welbehaaglik dien met eerbied en vrees. 

Wanneer ons die berg Sion-toestand in ons gees bereik het, word ons opgeneem in die 
geestelike stad, die hemelse Jerusalem, word ons deel van die gemeente van 
eersgeborenes (eerste wedergeborenes) en ontvang ons die onwankelbare Koninkryk, die 
ewige Kanaän, oftewel die wedergeboorte van die Gees.  
In die boek Openbaring 7 word 144 000 eerstelinge uit die twaalf stamme van Israel verseël 
vir die wedergeboorte. Dan sien ons hulle weer in Openbaring 14, ook op die berg Sion, 
volledig gemerk en verseël. 

Op 14:1 EN ek het gesien, en kyk, die Lam staan op die Berg van Sion, en saam met Hom honderd-
vier-en-veertigduisend met Sy Naam en die Naam van Sy VADER op hulle voorhoofde geskrywe.  
Op 14:4 Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik skoongewas; dit 
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is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die adamiete as 
eerstelinge vir Elohim en die Lam.  
Op 14:5 En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie; want hulle is raseg voor die Troon van Elohim. 

Hier sien ons dan die geestelike vervulling van die heiligmakende Verbond wat eens met 
Abraham en sy saad gesluit is, naamlik die toegang tot die Berg van Sion as die ewige 
Kanaän as belofte deur JaHWeH. Die toegang tot die berg Sion, oftewel die wedergeboorte, 
word slegs gegee aan die maagdelik skoongewaste Dogter van Sion, gekoop as eerstelinge 
vir JaHshua en wat geestelik raseg (rassuiwer) voor die Troon is. Hierdie geestelike 
wedergeboorte word ook die Hemelse huwelik genoem, soos beskryf in Openbaring 19.  

Op 19:7 7 Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die Majesteit gee, want die Bruilof van die 
Lam het gekom en Sy Vrou het Haar gereed gemaak. 
Op 19:8 8 En aan Haar is gegee om bekleed te wees met gewasde en glansende fyn linne, want die fyn 
linne is die regverdige dade van die Apartes. 

Geseënd is die Apartes, dit wil sê die wat hulleself met heiligmaking, kragtens die Verbond 
met Abraham, besig gehou het, want hulle kleed is rein en hulle is die enigstes wat gereed 
sal wees vir die huwelik. Dit is die vyf wyse maagde wie se lampies vol olie was. Die olie is 
die hemelse liefde vir JaHshua, Sy Woord en Sy Wet.  
Hierin sien u ook die in vervulling gaan van die heiligmakingsverbond wat eens met 
Abraham en sy saad gesluit is. Deur ons Verlosser JaHshua, wat op die agste dag besny is 
(Lukas 2:21), het hierdie Verbond met Abraham `n nuwe betekenis gekry. JaHshua, as 
volkome goddelike rassuiwer saad, vleeslik sowel as geestelik, het die vlees of sonde 
volkome oorwin en nou het die Godheid self as vleeslik besnede, sowel as volkome 
geestelik van hart besnede mens, binne hierdie Verbond verskyn om ons Man in die Gees te 
wees. Abraham het hom verheug dat hy die dag sou sien dat JaHshua sou kom en hierdie 
Verbond van hom en die Godheid lewend in die Gees sou maak (Johannes 8:56). So sien u 
dan dat hierdie Verbond van heiligmaking wat eens met Abraham gesluit is, nou vergestalt in 
die Melgisédek-orde, waar ons nou as hartsbesnedenes met Hom in die huwelik kan tree en 
Hy vir ewig ons God sal wees en ons vir ewig Sy volk sal wees! 
Die vraag aan elkeen is dus: Liewe broer en liewe suster, is u gereed vir hierdie hemelse 
huwelik? Hoe ver gevorder is u teen die hang van die berg Sion in uself? Dit sal u baat om 
meer rondom die Bybeltekste wat in hierdie gedeelte aangehaal is, te lees, sodat u `n meer 
volledige prentjie kan vorm van die weg tot wedergeboorte. Daarna sal ernstige gebed tot 
JaHshua u op die pad plaas tot volledige wedergeboorte, waar u die volle werking van die 
Liefde, Wysheid en Krag in uself sal vind. 
Hierdie boekie, (ook die ander in die Volksleiding-reeks) is nie eenmalige leesstof nie, u 
moet dit weer en weer biddend met u geopende Bybel lees. So sal u meer en meer 
bevestiging deur die Gees self ontvang wat u in die Woord sal lei. Niemand, buiten die gees in 
uself, is in staat om u te oortuig nie. Dit werk as volg:  
U hoor iets of lees iets aangaande die Woord van God. In u hart sê iets vir u dat dit waarheid is. 
Dit is niks anders as God se Gees wat in u hart werk nie. Om nog meer sekerheid te verkry 
rakende die spesifieke onderwerp, moet u die Bybel biddend gaan lees. U sál verseker die 
verdere bevestigende antwoorde kry. Dit kan selfs deur `n droom of iets alledaags bevestig word. 
Watter pa sal nie sy soekende en vraende kind antwoord nie? Leer uself om geestelik wakker te 
wees. 
Die roete tot die wedergeboorte in uself is eintlik baie eenvoudig, indien u dit u enigste doelwit in 
u lewe gemaak het. Maak JaHshua u eerste en enigste fokuspunt in u lewe. Benader elke 
situasie deur te vra of dit wat u nou gaan doen Sy wil is. Hy is u eerste liefde en u mag geen 
ander gode naas Hom hê nie. Hierdie gode sluit bykans alles in wat in die wêreld is. Dit is dinge 
soos wêreldse vermaak en plesier, geldmaak, magsbeheptheid, en ander soortgelyke dinge wat 
JaHshua tweede in mens se lewe stel. Raak nederig, deemoedig en sagmoedig in u 
lewenswyse, want daarsonder sal u nooit hierdie wêreldse gode kan weerstaan nie. Laat u hart 
ontbrand van liefde vir Hom, en u sal Hom aanskou. Liefde in u hart is kosbaar, want dit was u 
sondes weg.  
Tweedens moet u u naaste volksgenoot in liefde diensbaar wees, soveel u maar kan. Soek 
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aanhoudend geleentheid om `n minder bevoorregte in u volk te help en die seëning van Bo sal 
nie uitbly nie. Daadwerklike naasteliefde is die vinnigste weg tot die eenwording met JaHshua. `n 
Verdere belangrike manier om u naaste te dien, is om gereeld vir hulle te bid en op te dra aan 
ons Hemelse Vader. Gebed het groot krag, selfs net `n positiewe gedagte aan `n persoon kan `n 
verandering bewerkstellig. Bid vir u naastes en bid vir u volk, die resultate sal nie uitbly nie.  
Gebed is ook uiters noodsaaklik vir uself. Sonder gedurige gebed en smeking sal u lewe leeg en 
sonder geestelike inhoud wees. Dankbaarheid teenoor God vir alles is baie noodsaaklik. ’n 
Dankbare hart word hoog geag deur JaHshua en so iemand sal Hy salf as koning. Alles wat ons 
tot seën strek, is uit Hom. Neem dit aan en Hy sal u weer en weer seën, omdat die dankbaarheid 
van u hart vir Hom kosbaar is. U moet ook altyd hoër en hoër streef, Streef met Hom, wees 
dankbaar vir elke goeie gawe en u sal u doel op aarde bereik, naamlik die volkome 
wedergeboorte. Amein. 
 
 


