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Deel 1 

Hoofstuk 1 

Wedergeboorte as konsep 
Ek, die Skepper van alles wat bestaan, het ook die moontlikheid vir alles wat bestaan geskep om 
volkome met My te verenig. Hierdie vereniging staan bekend as die Wedergeboorte in moderne taal 
en hierdie skrywe het ten doel om jou, leser, op die Weg daartoe te lei.  
Die eerste boek in My Reeks het aan jou getoon hoe om te lewe om My te vind, die tweede, hoe om 
te lewe om My lief te hê, die derde, hoe om te lewe om jou plek volwaardig in te neem as My 
Skepping, die vierde, hoe om My in jou daaglikse bestaan te vind en teenwoordig te voel, die vyfde, 
hoe om jou wese aan My oor te gee. Die sesde is nou die voorloper in jou en die sewende is 
volwaardige diens in My Ryk. Amein. 
Hierdie werk is die sterkte wat jy nodig het om die Krag in jou te ontsluit. Ek openbaar dit aan jou, 
omdat jy, My skepping, My Liefde in jou dra en uitleef en omdat jy, My Liefling, nou My kinders 
opvoed in My diens. Jou werk IN My het begin deurdat jy nou jou lewe opgegee het om alles in My 
joune te maak, ook die nederigheid, ter oprigting van jou swak naaste. Ek het ieder en elk geskape 
en daarom sal Ek nie toelaat dat julle verlore gaan nie. Ek is hier om julle nader te trek aan My 
boesem en elkeen wat gesoek het, het My nou in hulleself gevind. Laat dit daarom dan nie lank 
uitbly om My te openbaar in die Liefde aan jou naaste nie. Jou woord en daad kan dié van My wees 
as jy dit ter harte neem om tot op hierdie vlak met My te vorder. Amein. 
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Waarom soek jy My in jou naaste alleen as Ek nog die hele tyd jou gevoel is om jou deur al die 
skrywes en oefening tot eenwording te lei en te help? Waarom vind jy nog nie jou naaste in My nie? 
Is dit nie goedgelowig om te dink dat almal My Beeld dra en uitleef, al fouteer hulle soveel rondom 
jou nie? Waarom is dit vir jou moeilik om jouself in My te vind? Dalk omdat dit sleutels ontbreek wat 
jou met My verenig? Hier is Ek dan nou om dit aan jou te gee en te ontsluit, omdat geen ander buite 
My dit kan doen nie. Jy het van My uitgegaan om weer na My te moet terugkeer en om dus weer 
met My te verenig. Maak dit nou jou grootste doelwit en jy sal die roete daarheen, wel op die nou 
pad, nie te swaar vind nie, want Ek het reeds jou las gedra. Amein. 
Die las waarna Ek verwys is lank voor die grondlegging van die aarde daargestel toe jy en vele 
ander dalk die weg van eiewaan gekies het om self te heers buite My. Lucifer se val het vele agter 
hom aangetrek en Ek, as Liefde, het ingetree om julle vernietiging barmhartig af te wend. Ek het die 
Godheid om Barmhartigheid gesmeek, sodat julle nog ‘n kans op ontwikkeling en terugkeer mag hê, 
alhoewel in ‘n gekluisterde toestand. Die toestand waarin jy jou nou bevind, is die kluistering in die 
materie, wat My noop om aan te hou groei in Barmhartigheid. Alles van die Godheid kan vergroot, 
net soos die Liefde en Wysheid. Die Krag vergroot, sodra jy as skepping weer terugkeer en verenig 
met die Godheid, want dan ís jou Krag op ‘n hoër vlak. As jy nie deel was van dié wat uit eie wil wat 
na die verkeerde kant begin draai het, geval het nie, dan is jy deel van dié wat ooreengekom het om 
My liggaam aan te neem as Mens en te kom herstel en lei. Jy het dan ‘n baie groot 
verantwoordelikheid en nie noodwendig ‘n kleiner kans tot groei in die Drie-eenheid as die res 
waaronder jy diens moet doen nie. Jy moet maar net jou plek en plig opneem en begin dien. Amein. 
Die diensbaarheid lê eerstens daarin dat jy jou liggaam bekeer tot reinheid en Ewige Lig. Tweedens 
lê die diensbaarheid daarin dat jy jouself per keuse weer aan My as skepsel onderwerp en My 
alleen wil behaag. Derdens is die keuse joune om alles op te gee, sodat geen besit of belange jou 
van diensbaarheid onder jou naastes wegtrek nie. Laat Ek jou droom en toevlug bly en jy sal die 
grootste vreugde in My in almal rondom jou vind. Soek My – Ek is altyd te vinde.  
Amein. 

Hoofstuk 2 

Die begin van My in jou 
Die Waarheid sal jou vrymaak en daarom word jy vry as jy My in jouself vind. Ek is die Waarheid, 
die Weg en die Lewe. Wie in My bly en Ek in hom, dra veel vrug en sonder My kan julle niks doen 
nie.  
Geen ander Waarheid is daar buite My nie en daarom wil Ek aan jou hierdie reeks bring om jou die 
Weg, herkoms en heenkome te toon tussen al die aardse wat as skynbeeld vir jou geskape is om 
jou tot Vryheid in My te laat ontwikkel. Ek het jou lief en daarom hoef jy nie ver te soek om My in jou 
te vind nie. Alles is joune as jy My as erfdeel verkry en daarom is alle weë ook tot jou beskikking as 
jy in My ontwikkel, want jy raak kragdraend, soos Ek en het ‘n wil, soos Ek, maar daarom kan dit net 
tot die hoogste saligheid ontwikkel in My. Buite My is daar altyd ‘n beperking van een of ander aard. 
Soek My terwyl Ek nog te vinde is, want alhoewel hierdie skynbeeld sal bly bestaan, totdat Ek die 
orde daarvan ophef om ‘n nuwe orde daar te stel, sal jy nie tot aan die einde in staat wees om My te 
vind soos nou nie. Jy moet egter daarin slaag om My in elke situasie te vind as toevlug, sodat jy die 
einde van hierdie orde kan deurleef in My. Amein. 
Waar vind jy My dan? Ja, wel in jou hart, maar daar is ‘n dieper plek waar Ek nie net ‘n gewete, 
vriend, eggenoot of alles vir jou is nie, maar ook jou hartklop, jou bestaan in die ewigheid. Dit is die 
begin van My in jou. Daardie vonk IS jou bestaan in die werklikheid. Solank soos wat jy asemhaal is 
daardie vonk van My in jou en kan dit groei tot ‘n allesoorheersende vlam, maar wanneer jy hier 
ontslaap, neem Ek daardie vonk om geweeg te word en die oordeel wat jy vir jouself gekies het, sal 
jou lot wees vir ‘n baie lang tyd.  
Amein. 
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Hoofstuk 3 

Die Lewe in jouself 
Daar waar My vonk van Lig, Lewe en Liefde in jou binneste brand, daar is jy in staat om te skep, 
soos Ek – skeppings wat lewe, soos jy. Jy word egter nie toegelaat om die vonk te vind en te 
gebruik solank soos wat Ek nie jou Bron is nie. As alles wat jy doen uit My ontstaan en in My lewe, 
sal jou skeppings tot lewe geroep word en jy ook in My lewe as volkome wedergeborene. Jou 
skepping hang dus af van jou vereniging met My.  
In hierdie sin wil Ek jou vrugbaarheid aanspreek. Die oomblik wat jy daardie vonk in die lewe roep of 
betrek by die vorm van ‘n nuwe lewe of nageslag, sal die nageslag die vonk in nog ‘n groter mate 
deelagtig word vanaf die heel begin, want jy sal die Kern van die Liefde in hulle lê tydens 
bevrugting. Jy sal nie afwyk van die suiwerheid waarmee die oorspronklike gedagte om ‘n nageslag 
gevorm is nie en die skepping sal dus met ‘n voorsprong die suiwerheid van jou Lig, Lewe en Liefde 
in hulleself opneem om nóg nader aan die Almagtige LiefdesBron te kring. Só word die aarde 
geseën deur jou nageslag, want al hoe meer Lewe word geskep in hierdie skynbeeld en dus sal al 
hoe meer lewe die Lig vind, soos julle. Wees seker om elke oomblik te kies om in die Kring van Lig, 
Lewe en Liefde in jouself te beweeg, sodat al die krag wat jy gebruik tot eer en in die Ligkring van 
die Almagtige self beweeg.  
Jy sal ook in staat word daartoe om skeppings te verbuig, te versamel en te verbruik tot My eer deur 
jou krag reg aan te wend as jy in My sfeer binne jou beweeg deur toe te laat dat die wil van dit 
waarmee jy werk in diens van die Allerhoogste floreer. Jy kan dus insprake uitoefen op alles wat 
rondom jou lewe se wil, deur suiwerheid in jou wil. As jy geen eiebelang of hoogmoed toepas by die 
wil wat jy gebruik nie, sal die skepping hom aan jou onderwerp om ook te wil wat die Almagtige wil. 
Alles is om die werklikheid in die skynbestaan te ontsluit tot verheffing van die verlorenes uit hulle 
gevalle toestand. Geen wil sal egter beïnvloed of gedraai word om die siel tot nadeel te strek nie, 
maar uitsluitlik om die lewende voor jou, geleentheid te gee om te kies om op die regte nou Weg die 
ewigheid deelagtig te word.  
Amein. 

Hoofstuk 4 

Die inhoud van materie 
Hierdie konsep is al vele kere uitgestip deur wat geskryf is. Ook in die Bybel as My Woord, is daar 
gemeld hoe materie ontstaan het en waar Ek deel geword het daarvan, maar die inhoud van materie as 
bron van ontwikkeling in die Ewige Liefde het nog nie veel aandag geniet in hedendaagse skrywes nie.  
Ek is die Skepper van alles wat bestaan en kan daarom aan jou die inhoud so duidelik uitlê, soos wat jy 
op hierdie stadium kan begryp. Alles is nodig om jou te verlig om dieper met My Wese te verenig, sodat 
die Lewe van Waarheid vir jou werklikheid word soos wat jy aangaan. Wees verseker dat alles sal 
vergaan as Ek My van enige iets onttrek. Ek is die Bron en dus die eerste inhoud van materie. 
Ek as inhoud is egter nie waarneembaar nie, selfs nie in die beste wetenskaplike laboratorium nie, want 
Ek is dit wat alles aanmekaar hou en deur die slimmes van hierdie aarde ontken word. Jy sal My nie 
nodig vind of waarneem as jy My ontken nie, maar die oomblik as jy uit jou gekluisterde toestand in die 
materie vrykom, sal jy verstaan waarom Ek wel die kern van alle materie uitmaak. Jy sal selfs alles wat jy 
nou sien in ‘n hoër of laer mate op ander plekke in die heelal vind en steeds weet waarom Ek die kern 
daarvan uitmaak as jy My begin raadpleeg. Amein. 
Laat dit dan nie lank uitbly om die inhoud van wat jy sien te koppel aan die Kern van alles wat bestaan 
nie. Alle materie is dan die vasgevangde siele van engele wat teen My gedraai het. Die siele word gelei 
deur swaarkry, loutering en ontnugtering tot hoër vlakke, waar hulle wil dan weer per keuse met My wil 
sal verenig. So lank soos wat ‘n siel hard bly en die weg kies wat aanvanklik sy val bewerk het, sal hy 
voortbestaan in die hardste vorms van materie, wat ook die meeste swaar behandeling ondergaan. Hoe 
nader die wil aan suiwerheid neig, hoe sagter raak die voorwerp of lewende organisme waarin die siel 
opgeneem word. Hierdie is soos die lewenskringloop van Lig bewerk word: deur die swaar, donkerte van 
die aarde, sal die skemer en later die dag die lewe van die skepping omvorm totdat dit opgaan in My Wil 
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en ewige Lig deelagtig raak.  
Jy as mens is die verste gevorder op jou weg na die Ewige dag en Ewige Lig, maar jy moet steeds 
daagliks sieledele van die gevallenes in jou opneem deur die voedsel wat jy eet en die water wat jy 
drink. Hierdie omvorming van alles wat jy inneem om te veredel in die Waarheid of die onderwerping aan 
My Wil is ‘n keuse en hang af van jou wil daardie dag. Jy kan kies om sekere oomblikke op te gee en net 
na willekeur te eet en te drink en dit kan vir jou ‘n swaar tyd meebring waarin sieledele ‘n groot inspraak 
op jou wil het. As jy dan nie toegee nie, word ook dit wat jy inneem se wil onderwerp aan My wil, maar te 
veel kere is ‘n enkele oomblik van waardes oorboord-gooi en inneem na willekeur, al wat Satan verlang 
om weer ‘n houvas op jou te hê. Nederigheid is egter die sleutel tot oorwinning hierin.  
As jy in nederigheid al die neigings van jou liggaam oorheers deur dit te onderwerp aan diensbaarheid 
teenoor My of jou naaste, sal die neiging spoedig die wyk neem, omdat dit nie kan standhou in die Ware 
Lig nie. Die Lig van My in jou verdryf alle kwaad en is jou swaard teen die aanvalle van die bose wat ewe 
hard stry om jou terug te neem as gekluisterde in die ewigheid. Word deel van My wat heers en die 
heerskappy is ewig joune in My. Die heerskappy waarna Ek verwys is egter nie buite die Liefde of 
Barmhartigheid, soos die bose se heerskappy nie. As jy egter vlakke van vrees of duister beleef, kan jy 
maar eerder jou rug daarop keer en weer in nederigheid die Ware in jouself gaan soek.  
Ek stuur jou na geen ander as na jou innerlike toe nie, omdat Ek die beste weet hoe om jou probleme 
aan jouself te ontsluit. As jy dan die vrees se oorsaak in jou raaksien, maak vrede daarmee deur dit aan 
My oor te gee en te vertrou dat Ek dit sal uitklaar en jy deur vergifnis en verootmoediging weer blydskap 
in My sal vind. Net as jy vreugde in My ervaar, kan jy die Lig in jou waardeer, daarom wil Ek jou 
daarheen lei. Amein. 

Hoofstuk 5 

Vreugde as voorloper van Krag in jou 
4/5/09 
Nêrens is groter vreugde te vind as tussen gemeensaamheid van gelowiges nie. Die herkenning 
van Lig in andere rondom jou is die grootste vreugde as jy hulle binne My vind. Ek is die Liefde van 
elkeen wat na My gekeer het en daarom is die herkenning van elkeen wat My eerste vind in 
hulleself, die Vreugde van die Skepper oor die skepsel of verlore seun wat sy weg terug gevind het 
na die Vaderhuis.  
As jy die feesviering van die familie beleef in herkenning van My huislede, sal jy die vreugde van My 
beleef in die skepping van My volk. Ek is die Enige en Grootse Maker wat meer en meer versamel 
in My Huis en aan hulle vreugde gee as eerste gawe van Bo. Herken My dus ook in ware vreugde. 
Sodra jy die vreugde van Bo deel maak van jou daaglikse wandel deur nie versteur te word uit jou 
vrede en rus van Bo nie, sal jy blywende krag in jou vermeerder. Handel volgens die Woord in jou 
hart, in gehoorsaamheid aan My Orde en jy sal die Vreugde en só ook die Krag deelagtig word. 
Amein. 
Hierdie riglyne is gegee om jou nader te trek aan die Kern van ontwikkeling in die Gees, dus nader 
aan My. EK IS die spreker wat jou deur die Gees hierdie leesstof bring om te vra dat jy jou weë rig 
op die Weg van Apartheid en Rus alleen. Wees nie afgehaal deur andere se onvanpaste en 
snedige houdings nie. Bly apart deur jou vreugde wat jy in My gevind het te bly uitstraal. EK IS 
Liefde en sal jou oneindig versterk as jy My daarom vra. Die Krag is die belangrike bron van al jou 
werk in My diens en daarom sal die Krag jou verlustiging bly as jy deur die deur van Vreugde My 
vermoëns deelagtig word. Seën ander in My Naam, al is dit net in die stilte van jou hart, as eerste 
stap tot vreugde. Beloof elke dag jou weg aan My as tweede stap tot vreugde in jou hart. Laastens 
– hef jou hande op na Bo, dit beteken, laat jou dade die van My wees deur raadpleging van die 
Gees, oorleg met Wysheid en uitvoering in Liefde en jy sal die volkome vreugde deelagtig wees. 
Pas jou handelinge van Bo ook en eerstens toe op jouself deur te let op respek en Liefde aan jou 
eie liggaam en siel. Jy mag niks te na kom nie. Slegs dan eer jy My ten volle. Amein. 
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Hoofstuk 6 

Die Waarheid en die Lewe 
Ek is beide die Waarheid en die Lewe. Ek is ook die Liefde. Daarom sal jy deur die Liefde die 
Waarheid ontsluit en ewig Lewe en dit is net te kry as ‘n Barmhartige gawe van My aan jou, My kind 
en Vrou. Waarom sal Ek dan meer wil verduidelik oor dié twee Woorde?  
Ek wil aan jou geheimenis op geheimenis openbaar en daarom lei Ek jou met hierdie reeks stuk vir 
stuk in die basisbegrippe in. Oneindig is die verduidelikings, soos Ek, want oneindig saamgestel en 
opgeneem in weses is hierdie begrippe tot verligting van siele op alle vlakke. Versoening het Ek, 
Jahshua, aan die vloekhout op Golgota bewerk vir elkeen wat in ootmoed homself terugkeer na My 
en My Woord. My Woord staan egter al van die oerbegin af en word telkens net in ander vorms 
vervat vir duideliker geestelike begrip aan elke nuwe geslag of skepping. Soos wat die voorbeelde 
van die tempel en hemelse orde in vorige tye na die beeld van die hemelse ingestel en uitgevoer is, 
laat Ek dit ook nou instel en uitvoer in die volk, na die voorbeeld van die hemelse, net meer 
toepaslik vir die nuwe kulture waarmee huisgehou word. Alle oortredings bly dieselfde, maar die 
wyse waarop dit gedissiplineer word, verskil na gelang van die geestelike ontwikkeling van die nasie 
waaronder Ek spreek. Amein. 
Jou geestelike ontwikkelingsgang bepaal dan ook die orde wat Ek aan jou openbaar en só bly jy 
binne My orde van waarheid, maar jy raak net dieper ingelyf in die geestelike Lewe, sodat jy nie 
vasgevang lewe nie, maar vry om te ontwikkel in My diens en rus. Ek is die Weg wat jy moet 
bewandel tot volkome Vryheid, dit is ook tot volkome gelykwording met My, maar dit is nie moontlik 
sonder die Liefde nie. As jy dus gebind voel, is daar ‘n mate van liefdeloosheid wat jy moet oorkom 
om te verstaan hoe My orde nie bind nie, maar bevry. Jy is deel daarvan, leser en jy moet My slegs 
liefhê in alle Lewe rondom jou om die vryheid van die skepping in te sien. Jou keuses maak jou net 
so vry as wat jou liefde jou toelaat.  
Amein. 
 

Hoofstuk 7 

Die voorloper in jou as wegbereider vir Jahshua 
5/5/09 
Hiermee is die werk dan voltooi, wanneer jy besef hoe die voorloper, naamlik, die EliJah of Krag in 
jou, die wegbereider is van die volkomenheid van My Wese in jou. Jy kan dit slegs deelagtig raak 
deur die pad van EliJah te stap en sodoende die Weg vir My te berei. Ontsluit die Krag van Bo in 
jou, wat opgesluit is in die geestesvonk wat Ek in jou geplaas het, want My sterfte het dit moontlik 
gemaak om weer jou aarde oop te breek, sodat die Hemelse Lig daardeur kan skyn.  
Drink My Wyn, dit is Liefde, en wees ‘n doper in My Naam om andere die Weg van My te vertel. 
Deur My te seën in jou, deur volmaak volgens My Wil te lewe, doop jy jouself in My Bloed en is jy 
gewas om die kleed van die Apartes deelagtig te wees. Liefde is die begin en Ek, Jahshua, is die 
Einde. Jy word net daardeur volkome wedergebore.  
Amein. 

Deel 2 
Die volgende gedeelte is profetiese Woord wat gedurende 1950-1965 gegee is aan `n Duitse 
vrou, Bertha Dudde, aangaande `n groep mense wat aan die eindtyd, kort voor die 
wederkoms, sal getuig vir JaHshua. Uit hierdie groep sal die Krag, die Voorloper kragtig 
tevoorskyn kom en getuig tot aan die einde. 
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Hoofstuk 1 

Belliggaamde Wesens en die Voorloper 
BD 4899 - 18 Mei 1950 

(Uittreksel)...... Talryke wesens is momenteel op die aarde beliggaam, omdat die groot geestelike 
nood ook buitengewone hulp vereis, wat slegs die ligwesens kan verleen. Hulle ligsiele is meestal 
geestelike leiers, dit wil sê hulle staan deur `n lewenswandel na aan My Wil en in noue kontak met 
My, en hulle kan My leringe dus direk ontvang en aan die mense oorbring. Die wesens besit `n 
graad van rypheid wat `n afsinking na die dieptes onmoontlik maak. Hulle gaan derhalwe ook altyd 
in die grootste deemoed deur die aardse lewe en trag slegs om  
Ook die volmaaktste geeste uit die Hemel sal hulself tydelik beliggaam om `n geestelike 
vooruitgang onder die mense te bereik, want sonder so `n hulp sou die mense te swak gewees het 
vir teenstand. En dan kan die dooies ook uit hulle grafte (van die geestesnag = opm.v.d.uitg.) 
verrys, en die wat in die gees volledig blind is, kan deur `n helder verligte bliksemstraal van bo 
wakker geskud word en siende word. 
(19 Mei) Dan is dit egter die tyd van die einde waarin ook My Wederkoms te verwagte staan, wat 
ook steeds aangekondig word deur sieners en profete. Voordat Ek egter sal kom, sal die "grootste 
lig" op aarde straal, maar in die eenvoudigste gewaad. Die "lig" (die Voorloper) sal nogeens van My 
getuig soos wat hy dit gedoen het voor My optrede in die vlees op die aarde, alvorens Ek aan die 
mense, vir wie Ek die Evangelie gebring het, onderrig het. 
Hy was My Voorloper en sal dit ook nou weer wees. U mense, sal hom aan sy spraak herken, want 
hy sal dieselfde woorde kies en van My getuig soos wat hy dit destyds gedoen het. Sy gees sal 
slegs na die aarde toe kom om die Wet te vervul, derhalwe moet hy My voorgaan in die volste insig 
van sy herkoms en sy opdrag. 
Hy sal alles deursien en sal ook sy aardse lot ken waaraan hy homself egter nie onttrek nie, want dit 
behoort ook tot die verlossingswerk waaraan hy deelneem, uit liefde vir die onverlostes. Hy weet 
dus dat die missie eers met sy dood vervul sal wees en hy het geen ander verlange as die 
uiteindelike vereniging met My, sy Meester en Leraar, sy Vriend en Broeder, sy Vader van die 
Ewigheid. Wanneer hy sal verskyn, is die einde naby, want Ek sal hom spoedig opvolg en My 
aankondiginge waar maak. 
My Wederkoms is die laaste fase voor die algehele vernietiging van die aarde met alles wat leef, en 
dan word vervul soos wat dit geskrywe staan: Daar sal `n nuwe hemel en `n Nuwe Aarde ontstaan, 
waarin Ek in die midde van Myne sal wees. Waar slegs een Herder en een kudde sal wees, omdat 
almal wat lewe, met My verbonde sal wees en hulself sal oopstel vir My verblyf onder hulle. Dan sal 
alle mense op die Nuwe Aarde My kinders wees tot wie Ek self sal kom as Vader, om aan hulle te 
gee wat hulle sal salig maak.  
Amein 

Hoofstuk 2 

“Wolwe in Skaapsklere" en die Voorloper van die Meester voor Sy Wederkoms 
BD 685 - 26 November 1938 

Die gemaklikste spel het die teenstander wanneer hy as "wolf in skaapklere" verkleed rondgaan, en 
die mense met uitdrukkings en woorde betower. 
Hy sal elke geleentheid uitbuit waarby hy onder die mense kan skade aanrig. Wie in die kloue van 
die wolf sal val, sal meedoënloos verskeur word, sodra hy die mag oor die siel verkry het, maar 
teenoor hom staan die Voorloper. 
Onthou daarom goed: U sal hom herken wat met die "vurige swaard van sy mond” oor die aarde sal 
gaan. Niemand sal aan sy woord twyfel nie, want dit sal Goddelik wees en `n uitstroming van die 
diepste liefde van God. Maar soek hom nie in glans en prag nie, want sy naam is onaansienlik en 
onbekend. Hy noem homself wel Johannes, maar sy aardse liggaam het nie die voorkoms wat hom 
in die geestelike Ryk versier nie. Hy wandel in die midde van en onder u en leer deur woorde en 
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dade, en hy sal `n voorloper wees van die Meester voor Sy Wederkoms op aarde. Netso sal sy 
woord getuig van God se liefde oral waar hy homself sal bevind, want hy sal in die harte van die 
mense `n diep verlange opwek na Waarheid en Lig. 
Glo nie die stemme van die huidige tyd wat u wil mislei nie, wat u gevoel vir die goeie en edele wil 
vertroebel. Bemoei u nie met hulle sake nie en bly slegs by wat die Meester u van bo af stuur. Want 
die neiging van die teenstander is na die wêreld gekeer en nie na die Ewige Godheid nie. 
Die Voorloper sal vir u die woorde van die Meester regstreeks laat hoor, sy gees sal die ware heil 
verkondig en wie hom sal hoor, sal deur sy spraak vervul wees. Hy kom in die glans van die 
Waarheid en daar kleef geen smet van die wêreld aan hom nie. Die land waarin hy egter sal vertoef 
sal geseënd wees deur sy aanwesigheid. Maar wanneer hy sal verskyn is die uur van die oordeel 
ook nie meer ver nie. 
Hy sal al die lyding met geduld dra en steeds die stem van die Meester verneem. Dink aan dié 
woorde as die mense hom sal gryp om sy lot op aarde te besleg. Die wêreldse mense sal die 
stryder van God egter nooit kan verhinder om dit uit te voer wat hy, ter wille van die mensdom, op 
homself geneem het nie. Nooit sal hulle mag sover reik dat hulle ongestraf teen die Meester kan 
ingaan nie. Tog sal Sy oog medelydend bly rus op hulle wat hom wil leed aandoen, want Sy liefde 
en geduld sal homself ook uitstrek oor almal wie se harte teen hom sal wees. Maar hy sal nog baie 
wen, omdat die krag van Sy woorde en liefde ontsaglik groot sal wees. Die wêreldgebeure sal 
daardeur aan belangrikheid inboet, want die gees van hulle wat in hom die redder uit die diepste 
nood sal sien, staan lynreg teenoor die gees van hulle wat slegs wêreldsgerig is en hulle lot sal die 
dood van liggaam en siel wees. 
Daarom word u hiervan in kennis gestel, sodat u die aktiwiteite kan herken van hulle wat na die 
afgrond strewe; die wat die lig van bo verafsku en daarna strewe om dit uit te doof, sodat die 
teenstander die siele in die duisternis kan bemagtig. Lig sal u verkry as u na lig verlang, want die 
Meester laat u nie in die duisternis versmag nie. Hy sal u behoed teen die “verskeurende wolwe” 
wat Sy kudde in hulle vermomming binnegesluip het, en wat trag om verwarring te saai. Lees Sy 
Woord en herken die verwarring. En wie ore het om te luister moet hoor; die wêreld sal nie vir u 
vrede bring nie, maar slegs Hy, Wie se Ryk nie van dié wêreld is nie. 
Sy vrede sal `n ewige vrede wees wat deur niks in die wêreld meer versteur sal kan word nie. Wat 
homself daarom ook oor die aarde sal uitstrek, oor die mense wat die Woord van God verneem uit 
die mond van `n ware volgeling van JaHshua wat in Sy liefde die mense wil bystaan en aan hulle 
die Ewige Liefde kan verkondig. Hy sal die ware vrede bring aan die mense wat van `n goeie wil is. 
Amein. 

Hoofstuk 3 

Die Voorloper van die Meester 
Bd 4048 - 5 Mei 1947 

Wat die mense van die eindtyd aangebied word aan barmhartigheid en liefdesbewyse van God; kan 
hulle ruim vergoed vir die nood en lyding van die tyd, want dit verseker vir hulle `n vinnige 
vooruitgang as hulle die barmhartigheidsgawes waardeer en na sielerypheid strewe. Dit is die tyd 
waarvan geskrywe staan dat God in die Gees by Syne sal bly tot die einde. Dit is die tyd waarin die 
mense Hom sal sien kom in die wolke, en waarin die verbinding tussen hemel en aarde opmerklik 
sal wees. Nie slegs in die verbeelding van die mense nie, maar in werklikheid, sal wesens op aarde 
besig wees en lig versprei. Waar die mense vanuit die Hoogte onderrig sal word, waar God in die 
Woord Self tot die aarde sal neerdaal en Syne die Brood van die Lewe aanbied, waar die mense 
steeds uit die Bron van die Lewe kan skep; daar bied God vir hulle Self die Lewensdrank aan om 
aan hulle krag te verskaf. 
En in die tyd sal daar iemand van homself laat spreek wat bestem is om die laaste bode te wees 
van die Meester en wat as Sy Voorloper, Hom sal aankondig. Hy sal aan die mense die waarheid 
verkondig en sonder skroom spreek, ofskoon hyself daardeur in gevaar kom om aangeval te word. 
Die wêreld laat hom egter onbekommerd en hy verwissel graag die aardse vir die Ewige Lewe. Hy 
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vrees daarom nie die wêreld nie want hy weet, hoe naby die einde is en wat die mense te wagte 
staan wat nie daarin glo nie. Sy verskyning is al `n buitengewone barmhartigheid, want die mense 
word voortdurend bedagsaam gemaak op die naderende einde en so aangespoor tot siele arbeid. 
Sy aandag word op die Ewigheid gerig en in hom sal `n buitengewone krag wees, sodat hy siekes 
kan genees en hulp sal bring waar dit nodig is - terwyl dit van die kant van die mense onmoontlik 
lyk. Hy sal ook `n voorbeeldige lewe in liefde lei en God se Gees sal hom vervul. God sal Self deur 
hom werk en wie hom aanhoor, hoor God self aan, hy hoor Sy Woord deur `n mense-mond, maar 
wel soos dit van God af uitgaan. Die laaste barmhartigheidstyd wat nog groot resultate kan oplewer 
vir die mense wat na volmaaktheid strewe, het nou gekom, en al moet hulle onmeetlike aardse 
lyding ervaar, het hulle tog die voordeel as hulle die barmhartigheidsgawes benut. Want nou weet 
hulle dat die einde naby is, omdat hulle die Voorloper herken, en vol vreugde nou die Meester Self 
verwag. En Hy sal ook spoedig verskyn om hulle te verlos uit die groot nood en sal hulle bring in `n 
land van vrede, soos wat Hy belowe het. 
Amein. 

Hoofstuk 4 

Die Voorloper aan die einde 
BD 4878 - 13 April 1950 

Uit die rye van mense sal daar iemand voortkom wat sal getuig van My Koms in die wolke, en as u 
van hom sal hoor, dan sal u weet dat die einde naby is. Hy is één van die dierbaarste, hy is vol 
liefde en goedheid en daarom innig met My verbonde. Hy is vir u mense, `n trooster en vriend, `n 
bevryder uit geestelike nood. Hy het `n helder gees en weet van die eindoordeel en vermaan en 
waarsku die mense in My Naam. Hy is `n stryder vir My en My Ryk en het volledige insig, dus weet 
hy ook waar die suiwer Waarheid aanwesig is. Daarom sal hy met sekerheid uit die geledere kom 
van hulle wat My leer van bo ontvang. Hy sal deur sy lewenswandel, deur sy liefde vir die naaste, 
self deur die hemel onderrig wees, omdat hy nog op die laaste `n amp sal moet uitoefen, naamlik 
om My Voorloper te wees voor My Wederkoms, want die tyd sal in vervulling gaan en die 
voorspellings van die profete sal bewaarheid word.  
Daarom moet hy ook kom, wat uit die Ligryk neergedaal het na die aarde om My ontwil, om My aan 
te kondig aan die mense wat in die hoogste nood en verdrukking verkeer. Hy sal van My getuig, 
want sy stem is My Stem en wie hom aanhoor, hoor My aan. Maar hy sal nie lank onder u mense 
vertoef nie, want voordat u hom sal herken, sal hy al in u midde wees en My teëstander sal hom 
vervolg en die mense teen hom aanhits. Hy sal van die Liefde spreek en die mense sal in haat na 
hom luister. Hulle sal hom vervolg en hom bedreig, maar Ek weet hoe om hom te beskerm totdat sy 
uur gekom het. Want hy moet sy missie ten einde bring en moet `n wegbereider wees, hy moet My 
skare opbeur en hulle onderrig oor die spoedige Koms van die Meester.  
Wanneer hy sal optree, sal daar nie veel tyd meer oor wees nie. Sy woorde sal die traes en 
besluiteloses uit die slaap opwek, want hy is die spreekbuis van My Mond. Deur hom wil Ek My nog 
eenkeer duidelik uitspreek, en weer sal hy, “`n Roepende in die woestyn” wees wat slegs daarom 
optree - omdat Ek teen die einde `n sterk krag nodig sal hê. - `n "Krag" wat van bo sal kom om u, 
mense, te help, terwyl die wêreld hom sal haat en alle middele sal aanwend om hom onskadelik te 
maak - ofskoon hy maar net goed sal doen en goed sal spreek.  
Die wêreld is in die nag versonke en al die lig is uitgedoof, daarom sal daar plotseling `n helder "lig" 
op die aarde begin te straal en alle ligdraers sal olie (liefde) gaan haal, sodat ook hulle lig weer 
helderder kan skyn wat die wêreldse mense probeer om uit te doof. Almal wat in die ware geloof is, 
sal hom herken as die Voorloper van My tweede Koms. Hulle sal weet dat die tyd vervul is, dat Ek 
verwag word en met My die laaste oordeel. Hulle sal sy woorde self ter harte neem, want hulle sal 
voel dat dit Ek is wat deur hom spreek, dat Ek Myself aankondig deur hom wat My bode is, soos dit 
bestem is van die Ewigheid af.  
Maar hy sal dit moeilik vind by die mense wat die wêreld aanhang en wat niks van vermanings sal 
wil hoor nie. Hulle verafsku selfs hom wat na die lewe staan, hoewel hy alle mense wil help en baie 
ook sy hulp sal aanvaar. Hulle sal hom wil verhinder om sy missie te voltooi, maar Ek kan hom nie 
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vroeër na My Ryk toe neem, voordat hy My weg voorberei het nie. Totdat hy My Koms verkondig 
het aan almal wat verlang om My te aanskou, want hy sal hulle geloof bevestig deur die Gees wat 
buitengewoon in hom werk. 
Amein 

Hoofstuk 5 

Barmhartigheidstyd en die redenaar van die Meester  
BD 3276 - 30 September 1944 

Verneem wat God se gees u verkondig! Daar het `n tyd van barmhartigheid aangebreek en u kan 
die seën daarvan bespeur, as u bereidwillig is om te strewe na die Ryk van God. Voortdurend is die 
werk van die wesens herkenbaar in die barmhartigheidsgawes uit die geestelike Ryk wat tot die 
mense gebring word, want daar is wesens op aarde beliggaam wat die mense in die laaste tyd as 
geestelike leiers behulpsaam is. Die denke van die mense wat na God strewe sal verlig word en 
daardeur sal hulle die waarheid beter kan sien. En die liefde van God sal hulle openbaar in tye van 
aardse nood, deurdat hulle hulp sal bring waar daarvoor gebid word. Die gelowige mense sal 
buitengewone dinge volbring en die krag van die geloof sal tasbaar word. Dus sal barmhartigheid 
op barmhartigheid duidelik te bemerk wees, omdat die teenparty ewe-eens alle middele aanwend 
om die mense geestelik in die noute te bring, waarby God Syne egter duidelik te hulp sal kom. 
In die tyd sal daar `n man opstaan, wie se gees van bo is. Sy siel sal heeltemal verbonde wees met 
sy gees en hy sal daarom ook spreek wat die gees hom onthul, naamlik die volste waarheid in die 
mees begryplikste vorm. God Self sal deur hom spreek en hy sal die mense vermaan om vol te hou, 
en hulle daarteen waarsku om Hom nie op te gee nie. Hierdie redenaar is die Voorloper van die 
Meester, en wanneer hy verskyn, is die Koms van die Meester nie meer ver nie.  
Deur dié man word die maat van die barmhartigheid aansienlik verhoog, want hy sal vir die 
gelowiges `n groot steun beteken en die ongelowiges sal deur hom die kans kry om tot geloof te 
kom. Want hy sal groot invloed uitoefen op die mense wat na hom luister, omdat hy oor Mag en 
Krag sal beskik. Sy woorde sal inslaan en soos `n lopende vuur deur die land brand waarin hy 
werksaam sal wees. Hy sal sonder vrees of skroom spreek en die mense wys op die Koms van die 
Meester in die wolke en op die laaste oordeel. 
Maar hy sal weinig geloof vind, omdat die meerderheid van die mense niks van God en die 
geestelike af wil weet nie, en hulle daarom in `n volledig verkeerde denke ronddool. Daarom erken 
hulle nie die buitengewone barmhartigheidsgawes nie en gebruik dit dus ook nie. En sodoende is 
die einde onafwendbaar en die afgrond open homself om iedereen te verslind wat God nie erken 
nie en Sy Woord afwys. God gee onophoudelik en wat Hy gee is `n onverdiende gawe en is bestem 
om die mense te help om in die tye van nood tot rypheid te kom. Of dit leed is of vreugde, steeds 
dien dit die mens daarvoor om sy siel tot God te verhef, steeds is dit `n verwysing na Hom, `n 
weglokking om op die korrekte weg te bly - altyd is dit barmhartigheid. 
Wanneer hierdie man sal verskyn, word die hoeveelheid barmhartigheid ook vir die mense 
vermeerder, want hy is deur lig omstraal en die lig wat hy uit die geestelike Ryk ontvang, straal van 
hom af. Hy versprei kennis en sy taal is vol wysheid en krag. En sy woord is maklik aanvaarbaar, 
omdat dit vol oortuiging aangebied word, en is ook vir die mense begryplik wat hom opmerksaam 
aanhoor. 
Want God maak dit deur Sy liefde vir die mens maklik om te kan glo, deurdat Hy hulle Sy bode stuur 
wat oor buitengewone krag beskik en daaraan al as bode van die hemel herken sou kan word. Maar 
hy word van alle kante bestry en weiniges is van sy missie oortuig en laat hom nie los nie, slegs 
weiniges versterk hulself aan sy woorde. - Hulle ontvang egter krag en barmhartigheid in oorvloed 
en bly standvastig teen alle aanvegtinge van die wêreld, en teen alle vyandighede wat nou openlik 
aan die lig kom. Die laaste tyd sal buitengewoon swaar, maar ook buitengewoon barmhartig wees, 
want God sal Homself oral bekend maak waar daar maar `n hart in nood is wat haarself sal open vir 
barmhartigheid.  
Dus sal dit ook moontlik wees om die laaste stryd op aarde suksesvol te kan deurstaan, sodat die 
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siel veilig daaruit te voorskyn kan kom. Hulle sal die Ewige Lewe wen as hulle voortydig heengaan 
van die aarde af. Of, hulle hou vol op die wêreld tot aan die einde en word deur die Meester Self 
weggeneem in lewende lywe, om `n nuwe lewe te begin op die Nuwe Aarde. 
Amein 

Hoofstuk 6 

Die Voorloper as `n helder lig  
BD 6554 - 24 Mei 1956 

Die positiewe ontwikkeling van die siel is die hoofdoel van die mens op aarde. Dog slegs weiniges, 
soos uself, is daarvan bewus; slegs weiniges stel hulself die vraag oor die redes en die doel van 
menswees. Die meerderheid streef slegs na aardse welstand en na alles wat die liggaam welbehae 
verskaf. Maar alle mense is in staat om hulle verstand te gebruik, alle mense sou hulself die vraag 
kan stel wat die sin en die doel van die aardse lewe is. En alle mense sou die vraag ook 
beantwoord kry, want dit is die eerste trappie omhoog. 
Maar omdat die mense nie verder as tot by hulle liggaamlike dood kyk nie, omdat hulle selde aan `n 
voortlewe van die siel glo; is hulle vraag na hulle aardse welsyn belangriker en hulle beskou die 
besig wees in aardse dinge veel dringender. Die geloof ontbreek by hulle, want sou hulle maar `n 
swak geloof hê - dan sou hulle innerlik geen rus vind nie, ondanks aardse welvaart. 
Hoe nader dit na die einde loop, des te minder geloof sal daar onder die mense te vinde wees. 
Daarom tree daar in die eindtyd mense op, wat op `n buitengewone wyse met God verbonde is, wat 
daarom ook buitengewoon kan werk en die opmerksaamheid van die medemens na hulleself toe 
trek. Want God probeer waarlik nog alles om diegene te help wat net so 'n aansporing nodig het, 
om hulleself van die aardse doelwit bewus te maak. 
Sulke mense is hier met die doel om `n missie te vervul op aarde, beliggaamde ligwesens. Hulle wil 
die nood van die medemens versag en vir die doel liggaamlik op aarde wandel, sonder dat hulleself 
van hulle herkoms bewus is. Die sterk verbinding met God, wat hulle egter uit vrye wil as mens tot 
stand bring, wat al hulle medemense ook sou kon doen, gee hulle ongewone krag. Hulle wese 
bestaan uit liefde en daarom het hulle so `n lewende geloof, wat uiting vind in ongewone 
liefdadigheid. In die lewendige verkondiging van JaHshua die Messias en kragdadige hulp aan 
liggaam en siel in Sy Naam. 
Deur sulke mense kan baie nog tot die geloof kom, omdat hulle duidelik van `n krag blyke gee wat 
nie aards verklaar kan word nie. Die mense moet tot geloof gebring word en hulle moet tewens die 
weg na God toe gewys word, waartoe by die volledig ongelowige mensdom ongewone middele 
aangewend moet word, wat hulle desondanks nie tot geloof sal dwing nie. En daar sal steeds meer 
opgestane mense die krag van hulle geloof laat blyk, hoe nader die einde kom.  
Tot daar plotseling `n groot lig sal straal, tot daar iemand sal kom wat die naderende koms van die 
Meester sal aankondig en weer vir Hom die weg sal berei. Sy lig sal helder in die wye omtrek skyn, 
want sy verskyning sal vinnig bekend word. En ofskoon hy vir baie mense `n bron van krag en troos 
sal wees, sal hy tog baie vyandig bejeën word deur hulle wat voor die einde in die meerderheid sal 
wees, wat tot die teenstander van God behoort en in sy opdrag ook sal handel teen al die Goddelike 
geestelikes. Hulle sal in die besonder diegene vervolg wat in die Naam van JaHshua spreek en die 
nabye einde verkondig. 
Maar juis omdat God se teëstander met ongewone brutaliteit optree in die laaste stryd op die aarde, 
word daar ook `n buitengewone "lig" na die aarde gestuur. Weer sal hy homself as `n liggees op 
aarde beliggaam soos wat dit geskrywe staan, weer sal hy vir die Meester uitgaan en Sy koms 
verkondig. 
En weer sal hy homself as “roepende in die woestyn” bekend maak. 
Hy weet wie hy is en gaan tog in alle onopvallendheid sy aardse weg, wat ook weer met sy dood 
verseël sal word. Maar al God se getroue mense sal krag by hom ontvang en altyd weer opgerig 
word wanneer die nood van die tyd blyk om hulle neer te werp, want hy sal in opdrag van God 
spreek en deur hom sal God die mense Self aanspreek. En hulle sal dan ook die belangrike missie 
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van die Voorloper van JaHshua, die Messias begryp en hulle sal daarom ook die koms van die 
Meester bewustelik verwag, en sal nie twyfel dat hulle verlos sal word uit die grootste benoudheid 
nie. 
Wanneer die Voorloper sal optree, het die tyd gekom wat telkens aangekondig was deur sieners en 
profete, want wanneer hy sal verskyn, sal die aktiwiteit van die Antichris ook duidelik herkenbaar 
wees - want hy sal die gelowiges so kwel dat hulle buitengewone hulp nodig sal hê. Die Voorloper 
sal sy "lig" laat skyn en dit sal in die wye omtrek uitstraal. 
Waar hy ook sal wees, die mense sal met sekerheid van hom gehoor het en die gelowiges sal weet 
wie agter die "lig" skuil en ook nou sal hulle weet hoe laat dit is. Die Voorloper van JaHshua, die 
Messias, sal egter vasberade sy weg gaan, ondanks vyandigheid en spraakverbod. Hy sal in die 
opdrag van God spreek en hy sal geen ander Meester erken as slegs die Een wat hy dien nie. 
Sy taal sal inslag vind en sal die swakkes krag gee tot verset, want daardeur sal die mense ook die 
moed hê om vir hulle geloof te sterf. En tog lê die lewe van elke mens in die Hande van God en 
slegs Hy weet wanneer die uur van redding sal slaan, wanneer Sy koms na die aarde en die 
wegneming van Syne sal plaasvind. 
Ook die Voorloper weet van sy einde, maar hy dien sy Meester ook nog deur sy dood. Want 
daardeur sal hy die werk van die verheerliking volbring; deur sy dood sal God se mag en heerlikheid 
geopenbaar word, want slegs Een gebied oor lewe en dood en die Een sal Hom laat ken as 
Meester en as Oorwinnaar oor Sy teenstanders, as die laaste dag gekom het. Hy sal diegene wat in 
Hom glo, lewe gee, en almal wat Sy teëstander onderhorig is, aan die dood oorgee. 
Amein. 

Hoofstuk 7 

Die Aankondiging van die Voorloper  
BD 7062 - 10 Maart 1958 

(Uittreksel)..... Ek kan nou wel telkens weer die suiwer waarheid deur My Gees na die aarde toe 
stuur, maar Ek sal ook nou nie die mense onvry maak, deurdat Ek aan hulle die waarheid sal 
opdring nie. Maar solank die mense hulself vrywillig aan My ter beskikking stel en hulself as 
opnamehouers van My Gees omvorm, solank is dit ook steeds weer moontlik om elke bestaande 
dwaling reg te stel, en om iedere onduidelike vraag op te helder en die mense `n suiwer "lig" te gee 
wat van My af uitgaan - die OERlig van die Ewigheid. 
Maar die mense hou daarom nog steeds vas aan die misvormde leerstellings met `n taaiheid 
waaragter My teëstander staan, wat altyd teen die Lig van die Waarheid sal stry. En so het hyself 
oor die mense `n byna ondeurdringbare nag uitgesprei, omdat leuen en dwaling gelyk staan met 
duisternis. Maar vir My ligdraers word dit buitengewoon moeilik gemaak om die geestelike duisternis 
te deurbreek, omdat die mense al so verblind is dat hulle die ware lig nie meer kan herken nie. 
Daarom sal `n magtige "lig" verskyn wat van My en My Wederkoms in die wolke sal getuig. Dit sal 
getuig van die oordeel en die wegneming van Myne op die dag van die oordeel. `n Stralende helder 
lig sal verskyn en opnuut My suiwer Woord verkondig. `n “Roepende in die wêreldwoestyn” sal te 
voorskyn kom en die mense uit hulle doodslaap probeer wakker skud. 
Hy sal diegene te hulp kom wat van My en My werk aan die mense getuig. Hy sal die waarheid van 
dit bevestig wat deur die werk van My Gees aan die mensdom oorgebring word. Hy sal `n 
geweldige taal spreek en niemand regverdig wat die duister pad bewandel nie. En hy sal die 
magtiges ook nie vrees nie, maar hulle masker van hulle gesigte aftrek, hy sal hulle onder skoot 
plaas en hulle ware gesindheid openbaar. 
Hy sal stry met die "swaard van die mond", want hy sal aangeval word deur hoog en laag omdat 
niemand die suiwer Waarheid wil hoor wat in ooreenstemming met die leer is wat Ek eens op die 
aarde gepredik het nie. Hy is dus My afgesant deur wie se mond Ek Self sal spreek - wat slegs sy 
laaste missie op die aarde sal vervul, naamlik om My en My Koms nog eenmaal aan te kondig soos 
wat dit daar geskrywe staan. (Maleagi 4: Afr. uitgewer) 
Wanneer die "lig" gaan straal, sal u weet dat My Koms voor die deur is en ook die oordeel daarna. 
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Dan sal daar ook ongewone dinge deur hom gebeur, maar dit sal dan die mense vanweë hulle 
vryheid van wil nie meer skade berokken nie. Hy sal maar weinig geloof vind en slegs hulle wat 
ontwaak het, sal hom en sy missie herken. Vir die geestelike swakkes sal hy egter `n buitengewone 
sterk hulp beteken, want sy woord sal vol van krag wees. 
Dan het die laaste fase van die aarde ook gekom, want die roepende sal die heftigste teëstander 
wees van hom wat die mense tot heerser sal uitroep, waarin My teëstander homself sal beliggaam 
om die laaste skandelike werk teen My te onderneem. Want nou sal die geloofstryd ontbrand en 
Myne sal in die "lig" wat Ek self na die aarde stuur, `n groot steun hê. Hulle sal baie krag ontvang 
om stand te hou in die tyd van die grootste nood, wat My Koms vooraf sal gaan. Ek sal u, My 
getroues, nie sonder hulp laat nie, en sodat u moet sterk bly, kondig Ek vir u die "lig", die roepende 
aan. Ek sal aan die bedrywighede van My vyand `n einde maak, om dan die Waarheid na die 
uiteindelike oorwinning te voer. Amein. 

Hoofstuk 8 

Die Voorloper en die Geloofstryd 
BD 8231 - 2 Augustus 1962 

Myne sal die ‘roepende in die woestyn’ herken wat My verskyning sal aankondig soos wat Ek dit 
voorspel het, want sy "lig" sal helder straal en sy spraak sal geweldig wees. Hy sal nie bang wees in 
sy redevoering wat die magtiges sal aanval nie, want hy is deur My na die aarde gestuur om sy 
laaste missie te vervul. Om die einde van die aarde te predik en My Koms te verkondig op die dag 
van die oordeel. 
Die wat aan My behoort, sal deur die krag van sy taal geweldig onder die indruk wees en hulle sal 
besef dat dit nie lank meer sal duur voordat Ek Self sal kom om hulle te red uit hulle nood nie. Van 
vroeg af egter, sal u mense u ook altyd weer in valse veronderstellinge verloor en meen om hom in 
baie mense te herken, Ek sê egter aan u; dat u nie sal hoef te vra nie, maar sal weet dat dit hy is 
wat Ek self vooruit stuur. Want wanneer hy sal optree, is My teëstander ook al aan die werk op so 'n 
wyse, dat hy homself sal beliggaam in `n maghebber wat sal optree teen elke geestelike strewe en 
teen die geloof. Hy sal Myne nou ook deur sy handlangers erg verdruk, sodat hulle van My afvallig 
sal word en hulself na hom sal wend. 
U kan dan nagaan wanneer die geloofstryd sal begin en buitengewoon baie troos ontvang deur My 
Voorloper, omdat u dan ook weet dat die einde nie meer ver is nie. Want sy missie op aarde is nie 
van lange duur nie, en ook die Antichris sal maklik herkenbaar wees – want vir hom sal ook nie `n 
lang lewensduur beskore wees nie. Die Voorloper sal kom en u geloof versterk. Hy sal met so 'n 
geweldige redevoering van My getuig en My Koms aankondig, dat Myne krag uit sy woorde sal put 
en ook sal volhou tot aan die einde. Want Ek Self sal hulle bystaan in hulle node wat die geloofstryd 
met homself sal saambring. 
Die ‘roepende in die woestyn’ sal homself nie laat teenhou nie en openlik optree teen die mense 
wat Myne vyandelik gesind is. Hy sal hulle handelinge as afskuwelik brandmerk en sal altyd My 
beskerming teenoor hulle aanvalle geniet, totdat sy uur gekom het. Hy sal sy missie weer met sy 
dood koop, maar dit mag u nie laat skrik as u van My is nie. Dit moet u net versterk, omdat u in die 
Waarheid is en alles so kan verwag, soos wat Ek dit vir u deur My Gees verkondig het. 
Die tydperk wat vir u mense gestel was om u van die vormgodsdiens te bevry, loop ten einde. Maar 
tot die laaste dag help Ek u om tot `n korrekte geloof in My te kom, en ook die Voorloper is vir u 
gestuur om u geloof te versterk. Wie hom wil herken, sal hom ook herken. Wie sy woord egter 
afwys, is openlik `n aanhanger van My teëstander en wys My ook self af. Maar die lig uit die Hoogte 
wat helder straal, sal nie oor die hoof gesien word nie en sy woord sal nie te negeer wees nie. Sy 
lewenswandel en arbeid op aarde in die laaste tyd sal so duidelik herkenbaar wees as Goddelike 
werk, dat iedere mens hom kan herken en nie hoef te vra of dit hy is nie. 
My teëstander sal opnuut op dieselfde manier wil werk, deurdat hy verwarring sal probeer saai en 
sy aanhangers beïnvloed, dat die Voorloper daar en daar te sien is. Daarom is `n noue verbinding 
met My nodig om korrek te kan onderskei en na waarheid te soek. En daarom vertel Ek u steeds 
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weer dat hy eers dan sal verskyn wanneer My teëstander homself ook met die regte uiterlike vorm 
gereed sou gemaak het, waarin hy dan werk tot ontsetting van die gelowiges. Hy sal oor groot mag 
beskik en sal dit nougeset in die geloofstryd gebruik. Maar dan sal hy, wat Ek self stuur, ook optree, 
en hy sal die Antichris openlik aanval en hom nie vrees nie. En daaraan kan u hom herken, want 
ook hy beskik oor groot krag wat hy egter in My Naam sal gebruik. Hy sal ook siekes genees en 
wonderwerke doen en daarom sal hy heftiger bestry word deur die maghebbers wat hom teenstaan, 
en hulle sal ook daarin slaag dat hy `n gewelddadige dood sal sterf. 
Maar die "lig" wat hy sal versprei onder Myne, sal hulle ongewoon versterk. Hulle sal My Koms vol 
vertroue verwag en volhard tot aan die einde, want hulle sal weet dat My Woord vervul sal word en 
dat alles sal gebeur soos wat Ek dit laat verkondig het in woord en geskrif. Amein. 

Hoofstuk 9 

Die Voorloper en die Antichris  
BD 9007 - 3 Julie 1965 

So baie mense glo dat die inkarnasie van die ‘roepende in die woestyn’ ook `n teken van geestelike 
dwaling is. Maar dit staan vas dat hy `n groot redenaar sal wees wat egter tot by sy optrede nie sal 
weet welke gawe aan hom toebedeel is nie, naamlik dat hy sy woord met `n geweldige stem sal laat 
weerklink, dat My en My spoedige Koms aan die einde van die dae aangekondig word. 
Hy sal weer voor My uitgaan en aangeval word deur diegene wat niks van `n einde wil hoor nie. 
Hulle sal hom bespot en hoon, omdat hy vir hulle dinge aankondig wat vir hulle ongelooflik voorkom, 
en hy sal daarom deurgaan as `n fantaseerder. Hy sal in dieselfde tyd optree as die Antichris, wat 
die geloofstryd sal laat ontbrand. Hy sal die Antichris heftig bestry en Myne sal by hom krag en 
troos kry. Hy werk maar `n kort tydjie op aarde, maar hy benut dit goed om My Woord te bring aan 
almal wat dit sal aanneem. My teenstanders sal hom vervolg en ter verantwoording wil roep, maar 
hy sal homself steeds meer aan hulle onttrek totdat sy uur gekom het waarin hy sy lewe vir My sal 
laat. 
Dit is al meermale aan u gesê dat hyself geen idee van sy missie het nie, dat dit plotseling oor hom 
sal kom en dat hy dan deur iedereen herken sal word. Dan sal hy dit self ook weet waarom hy met 
so 'n geweldige stem toegerus is en waarom hy My moet aankondig. Dan sal hy weet dat die einde 
gekom het waarin Ek in die wolke sal kom om Myne weg te neem. 
En dan sal die Antichris self probeer om hom in sy mag te kry, want die Voorloper pak hom in die 
besonder aan en bring sy skanddade aan die lig. Hy deins nie daarvoor terug om hom openlik aan 
te val nie en sal daarom deur sy vyand vervolg word. 
Maar dié wat onder die heerskappy van die Antichris moet ly, sal hy vertroos. Hy sal hulle op My 
Koms wys en elk en iedereen sal hom glo, omdat hulle hulself deur sy woord aangesproke voel, 
asof Ek dit self tot Hulle gespreek het. Sy woorde sal soos balsem wees vir u wat in angs en 
bekommernis wag op die dinge wat sal kom. U sal uit sy woorde troos en nuwe krag put en u altyd 
weer versterk voel, omdat hy bewys dat u Vader u self aangespreek het; dat u dus sy woorde kan 
glo, kan hy u op My spoedige koms in die wolke wys. 
Derhalwe sal u op alle waarskuwinge en vermaninge ag gee wat u van sy kant af sal bereik, want 
hy sal ook in die gees by hulle wees wat Ek vir hom te kenne gee as behorende aan My. Hy sal die 
bekwaamheid besit dat hy homself in u nabyheid sal begeef, terwyl sy liggaam êrens anders is, 
want die roep om hulp tot My sal Ek deurgee en hy sal dan ook tot hulp bereid wees. 
Daarom: U sal hom eers herken wanneer sy missie sal begin, maar verwag hom nie nou al nie, 
(geopenbaar:1965) Eers sal My ingryping moet voorafgaan, voordat hy sal verskyn. 
Dan sal die tyd egter spoedig verbygaan, want ter wille van Myne sal Ek die dae verkort - sodat My 
teëstander hulle nie nog van My kan afvallig maak nie. Want dan sal die nood groot wees en 
daarom sal Ek ook sterk liggeeste aan hulle stuur, wat hulle sal beskerm tydens elke aardse en 
geestelike nood. 
Maar wanneer My ‘roepende in die woestyn’ sy lewe sal moet gee, dan kan u ook elke dag My 
Koms verwag. Dan sal Ek u bring na `n Ryk van Vrede en alle nood sal ten einde wees. 



14 
 

Amein. 
 


