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Intro:   

Apostel Paulus skryf van 'n Groot Wegval net voor die 

Antichris verskyn 

2Th 2:2 ~ 5 dat julle nie gou in gedagtes geskud of verskrik word nie, nie deur gees of deur 
woord of deur brief soos van ons nie, aangesien die dag van Christus naby is. 

Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want daardie dag sal nie kom as daar eers 'n 
afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf; 

wat hom teëstaan en hom verhef bo alles wat God genoem word of wat aanbid word; sodat hy 
as God in die tempel van God sit en homself wys dat hy God is. 

Onthou julle nie dat ek hierdie dinge vir julle gesê het toe Ek nog by julle was nie? 
 
In hierdie boek sal ons sien wat hierdie Groot Wegval is en wat tans in die Kerk gebeur, nie 

net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd. 
 
Ons sal leer van Valse Leerstellings “Leerstellings van Demone” wat die Kerk in 'n 

moordgreep geneem het! 
 
 

In hierdie e-Boek sal ons jou oorgenoeg inligting gee van elke leerstelling van 
demone waarvan ons op hierdie tydstip bewus is! Doktrines van demone wat 
Christene mislei en sal veroorsaak dat hulle die Hemel mis! 

Gelys as hoofstukke 

 
Jesus Only / Eenheid EvangelieVoor of Midde Verdrukking Wegraping Hebreeuse 
Heilige Name KultusChristelike Sionistiese BewegingDie NAR = The New Apostolic 
Reformation MovementHyper GraceRidders van Malta en Templar KnightsThe Holy 
Roman EmpireKoninkryk Nou – Die Koninkryk van God op Aarde – 1000 jaar 
hoofstukke oor aardse heerskappy en baie meer onderwerpe wat verband hou met 
hierdie onderwerpe . 

EN DAN BAIE BELANGRIK 

Die Ware Evangelie volgens die Rooi Brief (Woorde van Jesus) uit die Bybel 
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Hoofstuk 1 - Jesus Only / Oneness Gospel 

Die "Slegs Jesus" leerstelling. 

“Jesus Only” Glo of Jesus se Naam leerstelling.  
Hierdie geloof is niks nuuts nie !. In my Bediening die afgelope 6 Maande kom ek in 
direkte kontak met hierdie Groep Christene! Wat sê hulle? Hulle verkondig Jesus is 
God – God is Jesus en Jesus is die Heilige Gees – Een Goddelike Persoon met 
veelvuldige persoonlikhede! Hierdie Groep het alle Christelike Groepe/Kerke 
geïnfiltreer met hierdie Leerstelling! Kom ons kyk wat hulle verkondig! en nie 
verkondig nie! 

Wat sê hulle?  
Jesus se Naam Leerstelling (Slegs Jesus) is geassosieer met nie- trinitariese 
teologie, gekenmerk deur 'n oortuiging dat die doop slegs "in die naam van Jesus 
Christus" uitgevoer moet word, eerder as die meer algemene Trinitariese formule "in 
die naam van die Vader, en van die Seun en van die Heilige Gees”. Sommige 
redeneer egter dat 'n mens trinitaries kan bly en steeds vashou aan Jesus se 
naamdoop. 

Die Jesus se Naam leerstelling kan die “Eenheid” van God insluit. Die meeste wat 
aan hierdie leerstelling toeskryf, verwerp die hoofstroom Trinitariese geloof van Drie 
Persone in Een God, en meen dat Vader, Seun en Heilige Gees drie vorme van 'n 
enkelvoudige God is. Diegene in Oneness-kerke glo dat "Jesus" die korrekte en 
volledige naam van God is. 

Daar word dikwels na die meeste aanhangers van die leerstelling verwys as Jesus-
Slegs, maar Oneness Pinkstermense verkies die frase Jesus se Naam. 
Pinksterhistorikus Bernie L. Wade beskou die verwysing "Slegs Jesus" oor die 
algemeen as 'n belediging. 

Doophouers  
van die Jesus se Naam leerstelling beweer dat “in die naam van Jesus Christus” die 
regte formule vir doop is, en die meeste (nie almal nie) voel dat doop “in die naam 
van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees” is ongeldig omdat Vader, 
Seun en Heilige Gees nie name is nie maar titels.; laasgenoemde vorm van doop 
word deur die meeste Christene uitgevoer. 

Baie Jesus se Naam gelowiges beweer dat die ontwikkeling van doop “in die naam 
van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees” 'n post-Apostoliese 
interpolasie en korrupsie is. Sommige beweer dat die “Trinitariese” klousule in 
Matteus 28:19 in die 2de/3de eeu by Matteus se teks gevoeg is. Hulle noem as 
bewys dat geen rekord in die Nuwe Testament bestaan van iemand wat met die 
Trinitariese formule gedoop is nie. Ander aanhangers van die Jesus Naam 
leerstelling glo die egtheid van Matteus 28:19, maar glo dat die opdrag korrek vervul 
word deur in die naam van Jesus te doop. Sulke aanhangers is oor die algemeen 
Eenheid Pinkstermense wat glo dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie as 
afsonderlike persone in die Godheid beskou moet word nie, en dat die naam "Jesus" 



die hoogste openbaringsnaam is van die een God wat die Vader, Seun en Heilige 
Gees. 

Sienings  
Die sienings van Mono stroom Christendom na Jesus se Naam doop is 
uiteenlopend. Die Rooms-Katolieke Kerk verklaar dat slegs Trinitariese dope geldig 
is. Alhoewel dit wel ander doopformules as aanvaarbaar beskou, aangesien dit deur 
teoloë van die verlede aanvaar is, is die sleutelvereiste dat die doop uitgevoer moet 
word deur 'n kerk wat (of, 'n persoon wat) in die Drie-eenheid glo. St Thomas, St. 
Bonaventure en Albertus Magnus het die standpunt gehuldig dat die Apostels slegs 
deur spesiale bedeling in die naam van Jesus gedoop het. Pous Nikolaas I het aan 
die Bulgare geskryf dat 'n persoon nie herdoop moet word wat reeds gedoop is "in 
die naam van die Heilige Drie-eenheid of slegs in die naam van Christus nie". 

Martin Luther in sy Prelude on the Babylonian Captivity of the Church beskryf 
meningsverskille oor die bewoording van die doop as “pedantry” en pleit vir 
aanvaarding van dope in die naam van Jesus indien dit met die regte bedoeling 
uitgevoer word. 

In ongeveer 254 het Pous Stefanus I te midde van die doopgeskille met Cyprianus 
verklaar dat alle dope in die naam van Jesus geldig is.  
St. Gennadius in sy werk Lives of Illustrious Men verklaar dat in die 3de eeu, ene 
Ursinus die monnik, tydens die Cypriaanse kontroversies, aangevoer het dat 
“diegene wat in die naam van Christus [alleen] gedoop is, selfs al was dit deur 
ketters, nie moet weer gedoop word.” 

St. Johannes Chrysostomus pleit vir 'n letterlike interpretasie van die Lukas se 
rekords van doop in die naam van Jesus, soos verantwoord in Handelinge.  
St. Basilius sê dat "die naam van Christus die belydenis van die geheel is." 

St. Ambrosius, mentor van Augustinus, het aangevoer vir die geldigheid van doop “in 
die naam van Jesus”.  
St. Augustinus sê dat "diegene wat in ander name gedoop is, weer in Christus 
gedoop moet word." Elders stel hy kennis van diegene wat in die naam van Christus 
alleen gedoop is [buite die apostoliese era]. en pleit eweneens vir 'n letterlike 
interpretasie van Handelinge 2:38 "in die naam van Jesus". 

St. Thomas Aquinas (terwyl hy vir die Trinitariese doop argumenteer), verklaar dat 
die apostels (Petrus, Jakobus, Johannes, ens.) in die naam van Christus alleen 
gedoop het deur “spesiale bedeling”. (Terwyl baie moderne geleerdes, daarenteen, 
die gesegde “in die naam van Jesus Christus” figuurlik interpreteer in plaas van 
letterlik in 'n poging om die twee botsende gedeeltes te versoen [Hand 2:38 & Matt 
28:19]). 

Die Baptist Standard Confession van 1660 verklaar dat die dope in die naam van 
Jesus geldig is. 



"Wat is die oortuigings van Jesus alleen / eenheid Pinkstermense?"  
Antwoord: Die “Jesus Only”-beweging, ook bekend as Oneness Pentecostalism of 
eenheidsteologie, leer dat daar net een God is, maar ontken die drie-eenheid van 
God. Met ander woorde, eenheidsteologie erken nie die onderskeie persone van die 
Godheid nie: Vader, Seun en Heilige Gees. Dit het verskeie vorme – sommige sien 
Jesus Christus as die een God, wat Homself soms as die Vader of die Heilige Gees 
openbaar. Die kernleer van Oneness Pinkster / Jesus Only is dat Jesus die Vader is 
en Jesus die Gees. Daar is een God wat Homself in verskillende “modi” openbaar. 

Hierdie lering van die Jesus Only / Oneness Pinkstermense bestaan al vir eeue, in 
een of ander vorm, as modalisme. Modalisme leer dat God op verskillende tye in 
verskillende vorme of modusse opereer het—soms as die Vader, soms as die Seun, 
en soms as die Heilige Gees. Maar gedeeltes soos Matteus 3:16-17, waar twee of al 
drie Persone van die Godheid teenwoordig is, weerspreek die modalistiese siening. 
Modalisme is so vroeg as die tweede eeu nC as ketters veroordeel. Die vroeë kerk 
het sterk gestry teen die siening dat God streng 'n enkelvoudige persoon is wat op 
verskillende tye in verskillende vorme opgetree het. Hulle het uit die Skrif 
geargumenteer dat die drie-eenheid van God duidelik is deurdat meer as een 
Persoon van die Godheid dikwels gelyktydig gesien word, en hulle het dikwels 
interaksie met mekaar (voorbeelde: Genesis 1:26; 3:22;11:7; Psalm 2:7; 104:30; 
110:1; Matteus 28:19; Johannes 14:16). Oneness Pentecostalism / Jesus Only 
doktrine is onbybels.  
Die konsep van die drie-eenheid van God, daarenteen, is regdeur die Skrif 
aanwesig. Dit is nie 'n konsep wat maklik deur die eindige verstand begryp word nie. 
En omdat die mens daarvan hou dat alles sin maak in sy teologie, ontstaan daar 
gereeld bewegings soos die Jesus Only-beweging – om nie eers te praat van die 
Jehovah se Getuies nie – om die aard van God te probeer verduidelik. Dit kan 
natuurlik eenvoudig nie gedoen word sonder om geweld aan die Bybelse teks te 
doen nie.  
Christene het begin aanvaar dat God se natuur nie onderworpe is aan die 
beperkings wat ons dalk op Hom wil plaas nie. Ons glo Hom eenvoudig as Hy sê: “ 
Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie,” spreek 
die HERE. "Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en 
my gedagtes as julle gedagtes" ( Jesaja 55:8-9). As ons nie Sy gedagtes en weë kan 
verstaan nie, aanvaar ons dat ons ook nie Sy natuur ten volle kan verstaan nie. 

Wat sê die Bybel .  
“Die Dwaling van die SLEGS JESUS-leer”  
Hier het ons weer 'n liggaam van gelowiges wat goeie, opregte, goed gemotiveerde 
mense is. Daar kan wel gevra word: "As hulle Christene is en wil doen wat reg is, 
hoe kan hulle so ver verkeerd gaan in hulle leerstellings?" Die antwoord is natuurlik 
dat selfs die beste gemotiveerde harte kan struikel wanneer die kop dit op 'n 
dwaalweg lei. Ek glo hul motivering is reg, terwyl hul prestasie foutief is. Moet ons 
toevallig verdeeldheid hê deur die leerstellige wanopvattings wat hulle bevorder, te 
bespreek? Terwyl ek argumente vermy ter wille van argument, voel ek in hierdie 
geval moet ons. Dit is nie 'n eenvoudige saak van "vir elkeen sy eie" nie. Die Woord 
van God word aan ons gegee om ons staf teen die wêreld te wees, ons krag en ons 
gids tot behoorlike leerstellings. Die Woord sê vir ons om die Woord reg te verdeel (II 
Timoteus 3:16). 



God het sy Woord aan ons gegee sodat ons deur studie en toepassing gesonde leer 
kan ontwikkel. Almal skiet weliswaar tekort aan volledige kennis van God se 
voorneme met ons in hierdie dag. Ek glo God het doelbewus 'n paar fyn punte 
verduister gelaat sodat ons Sy Woord as 'n voortdurende en ewigdurende 
komponent van ons Christelike lewe sal moet bestudeer. Ek voel egter dat daar 'n 
verskil is tussen vryheid om God se betekenis uit Sy Woord te soek, en lisensie om 
leerstellings te bevorder wat skaars in die Woord gesuggereer word. 

OORSPRONG 

Die "Nuwe Kwestie" het binne die Pinksterbeweging losgebars omstreeks 1914. 
Terwyl dit begin het as 'n vriendelike debat oor die vraag na die korrekte metode vir 
waterdoop, het dit vinnig ontwikkel in 'n hewige kontroversie oor die aard van die 
Godheid. Die argument in daardie vroeë dae was basies oor die poging om die 
woorde van die Here in Matteus 28:19 en Petrus se woorde in Handelinge 2:38 te 
versoen. Skielik het die ding ontplof. Diegene wat die doop in die naam van Jesus 
Christus (Slegs Jesus) beoefen het, het aanspraak gemaak op 'n spesiale 
openbaring van die Here wat sou lei tot die korrekte manier van waterdoop. En, kan 
jy vra, wat was hierdie geweldige, tradisie-tartende openbaring?  
In werklikheid was dit dit: Petrus het die nuwe doopmetode op Pinksterfees 
bekendgestel omdat, kwansuis, die Heilige Gees aan hom geopenbaar het dat die 
naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees Jesus Christus is. Met 
ander woorde, hulle “openbaring” was dat daar net een persoon in die Godheid is en 
dit is Jesus Christus. Hulle het ook die leerstelling van die Drie-eenheid heftig 
teëgestaan en beweer dat dit van menslike oorsprong was. 

Die argument het meer verhit, die kontroversie meer plofbaar, en die skeuring het 
groter geword. 

DRIE GODE OF EEN?  
Ons leer daar is een God wat in drie persone gemanifesteer is: God die Vader, God 
die Seun en God die Heilige Gees. Die Jesus-enigste mense leer dat Christus die 
Vader is, Hy is die Seun en Hy is die Heilige Gees. Vandaar die naam, Jesus Only. 
Ek glo ons kan behoorlike bewyse uit die Woord van God verskaf dat dit nie die 
geval is nie en dat die lering wat deur hierdie mense gevorder word, foutief is en nie 
behoorlike eer en eer aan die Godheid toeken nie. 

 
Die Skrif sê daar is een God. Maar die woord "een" het betrekking op eenheid sowel 
as getal. I Johannes 5:7 beteken duidelik een in eenheid, net soos Johannes 17:11-
21. En tog is daar drie verskillende persone: die Vader, die Seun en die Heilige 
Gees. Daar word van die drie gepraat as een in getal en tog word individueel in die 
Skrif behandel. Daar is een God die Vader, een Here Jesus Christus en een Heilige 
Gees (1 Korintiërs 8:6; Efesiërs 4:3-6). Daar is dus drie afsonderlike persone in 
goddelike individualiteit en goddelike pluraliteit. Die Vader word God genoem (1 
Korintiërs 8:6), die Seun word God genoem (Jesaja 9:6-7; Hebreërs 1:8; Joh. 1:1-2) 
en die Heilige Gees word God genoem (Hand 5:3). - 4). Afsonderlik word elkeen 
God genoem; gesamentlik kan daar van hulle as een God gepraat word vanweë hul 
volmaakte eenheid. Die woord “God” kan óf in die enkelvoud óf in die meervoud 



gebruik word, soos skape. Alles wat gesamentlik op God kon betrekking het, kon ook 
op elke lid van die Godheid as individue ewe veel van toepassing wees. Daar is 
egter sekere besonderhede wat betrekking het op elke individuele persoon van die 
godheid met betrekking tot posisie, amp en werk wat nie aan enige van die ander 
lede van die Godheid toegeskryf kon word nie. Die Vader is byvoorbeeld die hoof 
van Christus (1 Korintiërs 11:3). Die Seun is die Eniggeborene van die Vader (II 
Johannes 1:3). Die Heilige Gees gaan uit van beide die Vader en die Seun 
(Johannes 14:16; Handelinge 2:3-4).  
ELOHIM 

Die name van God bewys veelheid van persone. Die Hebreeuse woord Elohim , 
vertaal met “God” in Genesis 1:1 en ook op meer as 2 700 ander plekke in die Ou 
Testament, is 'n eenvoud selfstandige naamwoord wat "meer as een" beteken. As 
die heilige skrywer gelei is om die enkelvoud El te gebruik, dan sou daar geen 
aanduiding van 'n goddelike veelheid gewees het nie. Maar in hierdie aanvanklike 
verwysing na God, is hy deur die Heilige Gees gelei om die Woord Elohim neer te 
pen (Genesis 1:1). Ook as 'n mens in ag neem dat die woord Elohim ongeveer tien 
tot een oor die woord El gebruik word, sou ons moet aflei dat hierdie voorkeur vir die 
meervoud bo die enkelvoud 'n definitiewe teken van meervoud in die Godheid 
aandui.  
MEERVOUDIGHEID IN SKRIF Genesis 3:22, waar dit sê, “ die man het geword 
soos een van ons,” bewys veelheid van persone deur die gebruik van die 
voornaamwoord “ons”. Twee Here word in Genesis 19:24 genoem – een op aarde 
en een in die hemel. Twee Here sit langs mekaar in Psalms 110:1-5, in Matteus 
22:44, en in Handelinge 2:33-34, 36. Twee en drie Persone word genoem in die 
inleidings tot baie Nuwe-Testamentiese boeke: Romeine, Jakobus, I Korintiërs, I 
Petrus, om 'n paar te noem. 

JESUS IS NIE DIE VADER NIE 

Slegs een Skrif in die Woord van God sê dat Jesus die Vader is. Dit word gevind in 
Jesaja, hoofstuk 9, en dit is 'n Hebreeuse idioom oor die terminologie van die Jode. 
En ons weet uit die Woord van God dat terwyl Jesus op aarde was, die Vader in die 
hemel was (Matteus 5:16-48). Ons weet ook (uit die Skrif) dat Christus nou aan die 
regterhand van die Vader sit. Jesus het gesê dat Hy mense sou bely voor sy Vader 
wat in die hemel was, en bewys dat Hy (Jesus) nie self die Vader is nie (Matteus 
10:32; Openbaring 3:5). Jesus het altyd as 'n aparte persoon tot die Vader gebid 
(Matteus 11:25). Beide Jesus en Satan verwys na God sonder Jesus (Matteus 4:6-
10). Jesus was die eniggebore Seun van die Vader. Daarom kon Jesus nie die 
Vader wees nie, en Hy kon ook nie Homself verwek nie (Johannes 1:14). Meer as 80 
keer in die Woord van God het Jesus bevestig dat Hy nie die Vader was nie, en ook 
nie die enigste persoon in die Godheid was nie.  
Weliswaar verstaan ons nie alles van die Drie-eenheid nie. Dit word egter ietwat 
minder verwarrend en geheimsinnig as ons nie twee of meer afsonderlike Persone 
probeer dwing om net een Persoon te word nie, bloot omdat ons kies om nie te 
erken dat die ware betekenis van die woord “een” eintlik na eenheid verwys . So wat 
ons het, is net een Skrif (maklik verduidelik) in die Ou Testament wat sê dat Jesus 
die Vader is, en so baie, baie wat bevestig dat Hy nie die Vader is nie. 



DIE HEILIGE GEES IS NIE JESUS OF DIE VADER NIE 

Die Heilige Gees is 'n ander en Hy is van beide die Vader en die Seun (Joh. 5:32). 
Sodat die Heilige Gees kon kom, was dit nodig dat Jesus weggaan (Joh. 16:5-15). 
Selfs dan kon Hy egter nie van God gestuur word voordat Christus verheerlik is nie. 
Maar in daardie tyd sou Hy van beide die Vader en die Seun gestuur word (Joh. 
7:37-39). Die Heilige Gees is van die Vader gestuur om Jesus met krag te beklee. 
Dit vereis duidelik drie persone – die Een wat Hom gestuur het, en die Een wat 
gestuur word, en die Een wat Hom aangeneem het!  
'n Duidelike onderskeid word getref tussen die Seun wat bid, die Vader tot wie Hy 
bid, en die Heilige Gees vir wie (wat) Hy bid (Joh. 14:16). Die afkoms van die Heilige 
Gees het die koms van Jesus in die hemel erken om sit aan die regterhand van God 
en bewys dus drie afsonderlike en afsonderlike persone (Handelinge 2:33-34; 
Johannes 7:39). 

So, wat het ons? Jesus is God; die Heilige Gees is God; die Vader is God. Maar 
Jesus is nie die Heilige Gees nie; Jesus is nie die Vader nie. En ook nie die Vader, 
die Here Jesus Christus nie; ook nie die Vader die Heilige Gees nie.  
Die Skrifgedeeltes wat die basis vir die Trinitariese leerstelling verskaf, kan nie met 
die Jesus Only-posisie versoen word sonder om die betekenis van taal totaal te 
verontagsaam en sonder om baie teenstrydige Skrifte totaal te ignoreer nie. Aan die 
ander kant kan die gunsteling Jesus Only gedeeltes versoen word sonder spanning 
of teenstrydigheid met die Trinitariese standpunt. 

DIE FORMULE VIR DIE WATERDOOP (Matteus 28:19; Handelinge 2:38) 

Die Trinitariërs doop volgens Matteus 28:19, deur die woorde van die Here Jesus 
Christus te gebruik waar Hy gesê het dat ons moet doop in die Naam van die Vader 
en die Seun en die Heilige Gees. Ons doen dit om baie redes, en ek sal ingaan op 
baie van die besonderhede rakende die verskille tussen die twee doopformules. 

Die Jesus Only-mense bevestig dat die Matteus 28:19-metode nie een keer in die 
boek Handelinge gevind word nie en onbekend was in die vroeë kerk, maar eeue 
later deur afvalliges ingestel is in totale verontagsaming van apostoliese praktyk. 
Trinitariërs word dus gemaan om aan te pas by die skriftuurlike patroon en om die 
voorbeeld te volg van diegene wat die ware "openbaring" van die naam gehad het. 

Die Jesus Only mense beweer dat die woorde Vader en Seun nie name uitmaak nie. 
Ons hou vol hulle doen. Ons glo dat Matteus 28:19 beslis bevestig dat "Vader" 'n 
naam is, dat "Seun" 'n naam is, dat "Heilige Gees" 'n naam is, bloot omdat ons nie 
net enige vader of sommer enige seun veralgemeen nie. Ons praat van God die 
Vader, en God die Seun; en meeste enigiemand in die Christendom vandag sal 
geredelik herken en weet van wie daar gepraat word. 

In Jesaja 9:6 sê die Bybel Sy Naam sal genoem word Wonderbaar, Raadsman, die 
magtige God, die ewige Vader en die Vredevors. Elkeen van hierdie benamings sal 
deur Jesus Only-tolkers as 'n titel gemerk word, maar Jesaja se teks noem elkeen 'n 
naam. Dit is ook die een vers van die Skrif in die geheel van God se Woord waar 



Jesus Christus die Vader genoem word; en steeds, op een of ander manier, is 
hierdie mense verblind vir die feit dat die vers eintlik hul teorie oor titels en name 
weerlê, bloot omdat dit die naam van "Vader" aan Jesus gee. 

So ek vra bloot 'n vraag. Is “Wonderlik” volgens Jesaja nie 'n naam nie? Is 
“Vredevors” nie 'n naam nie? Jesaja gebruik vyf verskillende name hier en tog, onder 
goddelike inspirasie, het hy spesifiek die enkelvoud gekies toe hy gesê het: "En sy 
naam sal genoem word ...." So wat meer moet gesê word in antwoord op hierdie 
vreemde aandrang dat as "Vader, Seun en Heilige Gees" name (meervoud) is, dan 
moet Matteus 28:19 in die name van lees? Die skrywers het onder goddelike 
inspirasie die enkelvoud in plaas van die meervoud gebruik. Hulle het dit om 'n 
goddelike rede gedoen. 

DIE BOEK HANDELINGE EN DIE DOOPFORMULE  
Daar is nie een enkele insident in die boek Handelinge waar enige spesifieke 
doopmetode gegee word nie. Daar is geen rekord van die dialoog van die doop 
terwyl hy met die bekeerling in die water staan nie. Jy kan tevergeefs soek na enige 
Skrif wat sou sê: "Ek doop jou in die Naam van Jesus Christus" (of enige ander 
variasie van die kosbare naam van ons Here). As 'n mens so 'n eksplisiete 
prosedure kon produseer, sou ek verheug wees om te erken dat ons 'n skriftuurlike 
reg het om so te doop, maar dit kan nie geproduseer word nie. Dit bestaan nie. 

Dit verswak die Jesus Only-posisie oneindig. Hulle het in die rekord gelees wat nie 
daar is nie. Hulle het die woorde van Petrus geneem, aanvaar dat dit die behoorlik 
uitgedrukte formule was, en dit op die lippe geplaas van diegene wat in water 
gedoop het – sonder 'n greintjie bewyse om hul optrede te ondersteun. Die Jesus 
Only-voorstanders beweer dat Handelinge 2:38 die doopformule is. En tog sê 
Handelinge 8:16 en Handelinge 19:5 eenvoudig dat hulle in die Naam van die Here 
Jesus gedoop is. En as jy sal oplet, in hierdie twee laasgenoemde verse is die woord 
“Christus” heeltemal weggelaat. 

As Petrus, op die dag van Pinkster, 'n doop-“openbaring” ontvang het wat die Jesus 
Enig-voorstander se aanspraak is “in die naam van Jesus Christus,” hoekom, vra 
ons, word hierdie latere variasie voortgebring? Jy sien, daar is geen vaste 
bewoording om te volg nie, en daar is geen gereelde of voorgeskrewe gebruik van 
sekere woorde nie. Die vraag moet dus gevra word, moet ons doop in die naam van 
Jesus Christus, of in Christus Jesus, of in die Here, of in die Here Jesus, of in die 
Here Jesus Christus? Wat sou korrek wees? Was Petrus reg? Of Philip? Of Paul? 

Jesus Slegs eksponente sê hulle is vasbyters (fanatici) vir die presiese woorde van 
die Skrif en dat hulle die identiese woorde van die apostels gebruik; tog gaan hulle 
eise nie gepaard met aanhalings uit God se Woord van die woorde self nie. Selfs in 
daardie gedeeltes waar hul beweerde woorde gevind word, ontbreek hul volledige 
formule. Een van hulle hoofvoorstanders het 'n paar jaar gelede gesê dat die 
volgende formule gebruik moet word: "Ek doop julle in die Naam van die Here Jesus 
Christus, dit is die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees." Toe 
hierdie spesifieke broer gevra is om hoofstuk en vers vir hierdie formule aan te haal, 
was hy sprakeloos. Blykbaar het dit nooit by hom opgekom dat die formule wat hy 
opgetower het hoegenaamd geen skriftuurlike konnotasie het nie. 



Die vraag moet dus steeds gevra word. Wat is die regte manier om te doop en wat 
was die betekenis van Petrus of Paulus se woorde in die boek Handelinge? 

Daar is geen manier waarop 'n mens die gedeeltes in die boek Handelinge as 'n 
doopformule bedoel kan aanvaar nie. Die woorde moet as 'n samehangende 
beskrywing van die hele ritueel beskou word. In Handelinge 2:38, 8:16, 10:48 en 
19:15 word die besonderhede van die doopseremonie nie uiteengesit nie. Wat 
uiteengesit word, is 'n verkorte, kort, verkorte verwysing na die heilige ervaring. Die 
woorde beskryf die sfeer, die grondslag of grond van die doop, eerder as die 
voorgeskrewe woorde van die formule. 

Elke Trinitariër wat die Matteus 28:19-formules gebruik, verwys na die waterdoop as 
“Christelike doop” en dit is soos dit moet wees, want Christus is verseker die sentrale 
figuur in die waterdoop. Jesus Christus is die Een wat gesterf en opgestaan het; nie 
die Vader nie en nie die Heilige Gees nie. Dit is in Sy dood dat ons simbolies 
begrawe word, en in die gelykenis van Sy opstanding word ons opgewek om in 'n 
nuwe lewe te wandel; daarom is geloof in en belydenis van die Here Jesus Christus 
'n sentrale deel van ons doopseremonie. 

DIT IS DIE REDE ONS AANVAAR DIE MATTEUS 28:19 DOOPFORMULE  
A. Beide die bedienaar en die gelowige gee gehoorsaamheid aan die Meester se eie 
uitdruklike opdrag wanneer die woorde ook al gebruik word, “in die naam van die 
Vader en van die Seun en van die Heilige Gees.” B. Matteus 28:19 pas by die 
definisie van 'n formule. Dit is 'n ordelike verklaring van geloof of leerstelling. Dit is 
die voorgeskrewe woorde van 'n seremonie of ritueel. Die woorde van die Here self 
is alles vervat in een bondige verklaring. Dit is nie nodig, soos in die Jesus Only-
formule, om dit met ander Skrifte te kombineer om die volledige naam te kry nie. Dit 
is volledig in homself.C. Matteus 28:19 sluit 'n ordelike geloofsverklaring in. Dit som 
die verstrooide en ongesistemiseerde denke en taal van die hele Nuwe Testament 
oor die aard van die Godheid op. Hy wat hierdie woorde gespreek het, het die 
gebruik daarvan as die formule verlang, want hulle was doelbewus ontwerp om die 
leerstelling van die Drie-eenheid in hierdie inisiatiewe Christelike ritueel uiteen te sit. 
Die Meester se eie doop deur Johannes was 'n aanskoulike presedent vir die 
assosiasie van die Drie-eenheid met die doop. Jesus was persoonlik daar. God het 
uit die hemel gepraat en die Heilige Gees het soos 'n duif op Hom neergedaal.  
D. Matteus 28:19 is die enigste opdrag in die hele Bybel wat spesifiek gegee word 
aan diegene wat die ritueel van doop uitvoer. As jy al die gedeeltes in Handelinge 
wat oor die doop handel, sal ondersoek, sal jy ontdek dat die opdragte wat daar is 
aan die gelowiges self is en nie aan die doper, of die predikant nie. Matteus 28:19 is 
'n direkte opdrag aan diegene wat die ordinansie uitvoer wat hulle inlig om te doop 
"in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees." E. Dit is 
ondenkbaar dat die dissipels die uitdruklike opdrag van hulle Here verontagsaam 
het. Die enigste logiese en skriftuurlike gevolgtrekking is dat die apostels en ander 
leiers nie net Sy opdrag om te doop gehoorsaam het nie, maar ook Sy opdrag 
gehoorsaam het om te “doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die 
Heilige Gees.” F. Die doopformule van Matteus 28:19 word oorvloedig deur die 
vroegste Christelike geskrifte bevestig terwyl die Jesus Only-formule hoegenaamd 
geen historiese ondersteuning het nie. Justinus se eerste verskoning is in 153 nC 
geskryf ongeveer negentig jaar na die dood van Petrus en Paulus. Dit was ongeveer 



sestig jaar na die dood van Johannes die apostel. Justinus was 'n tydgenoot van 
Polycarpus, wat 'n dissipel van Johannes self was, en hy het gesê dat Matteus 28:19 
die korrekte formule was. 

Daar is nog 'n boek genaamd The Teaching of the Twelve Apostles en dit is die 
oudste boek buite die Nuwe Testament. Dit staan ook bekend as die Didache en 
word deur die meeste owerhede tussen die jare 70 en 100 nC gedateer. Alhoewel 
die skrywer van die boek onbekend is, is dit 'n samestelling van die leerstellings van 
die apostels wat hy blykbaar deur persoonlike onderrig geleer het, mondelinge 
oorlewering, of deur hulle (die apostels se) eie geskrifte of ander Nuwe-
Testamentiese geskrifte wat dan in omloop is. Alhoewel dit nie die inspirasie van die 
Skrif besit nie, is die Didache 'n outentieke rekord van primitiewe Christendom. Dit 
sluit as instruksies vir doop in dat ons in die naam van die Vader en die Seun en die 
Heilige Gees behoort te doop, en ook dat ons in lopende of lewende water behoort 
te doop. Daar word weer die Matteus 28:19-formule gebruik. En, sodat ons nie 
vergeet nie, sal ek jou daaraan herinner dat daar nie 'n enkele opgetekende voorval 
in die Bybel of enige ander egte eerste-eeuse boek is waar enige ander formule ooit 
in die eerste honderd jaar van die Christelike era gebruik is nie. 

G. Matteus 28:19 kan as die formule gebruik word en die doop is steeds in die naam 
van Jesus Christus, want die Seun is Jesus Christus. Jesus Christus is die sfeer, die 
fondament en die grond vir die Trinitariese doop. Geloof in en belydenis van Christus 
is die hart van ons doop. Gevolglik volg die woorde wat gespreek word deur die 
meeste bedienaars van die Evangelie, wat volgens Matteus 28:19 doop, hierdie 
patroon: “Op grond van die belydenis van julle geloof in die Here Jesus Christus, 
doop ek julle in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofstuk 2 ~ Voor of Midde Verdrukking Wegraping. 

Die term " wegraping " (Nie in die Bybel nie), maar is veral nuttig om die presiese 

tydsberekening of die omvang van die gebeurtenis te bespreek of te betwis, veral wanneer 

die " voor- of mid - verdrukking " siening beweer word dat die wegraping voor, nie tydens 

, die Wederkoms, met of sonder 'n verlengde Verdrukkingstydperk . 

Maar daar is GEEN Bewys in die Bybel vir 'n Voor of Midde Verdrukking Wegraping  
Dit is Tyd vir die Waarheid! 

Daar is GEEN Bewys in die Bybel vir die Wegraping Voor Verdrukking of Midde 
Verdrukking nie. 

Die enigste bewys is van 'n post-verdrukking wegraping! (Let daarop dat die woord 
Wegraping nie in die Bybel genoem word nie. Dit word 'n samekoms van die bruid 
van Christus en 'n versameling genoem), maar 'n algemene frase wat Christene 
gebruik om die samekoms en versameling van die bruid van Christus te beskryf 

As jy glo dat die geheime wegraping sal plaasvind voordat die merk van die dier 
geïmplementeer word of die Groot Verdrukking sal begin, het jy na Satan en sy 
leuens geluister! 

En jy het dit geglo want jou hart is gevul met Vrees en jy het GEEN Geloof in jou 
Groot God nie! 

Die Geboorte van die Voor Verdrukking Wegraping Valse Leerstelling. 

Dit het alles begin met John Nelson Darby in 1830. Hy het dit gepreek en een van sy 
volgelinge, mnr. Scofield het The New Scofield Reference Bible geskryf. In hierdie 
Bybel het hy Bybelverse oor die Wegraping na verdrukking verdraai en vers uit 
hierdie Bybel gelaat Soos Matt 24 v 29 – 31. 1 Thess 4 en Openb 7 v 11 . Hierdie 
Bybel is aan alle Bybelskole en Universiteite gesirkuleer. En bekend gemaak met die 
Left Behind-kortfilms van Don Tombson en later die Book Left Behind en die 3 
Movies after the Book. 

Dit is die Tydlyn tot die Wegraping!  
1. Die Gog en Magog Oorlog = Eseg 38 en 39  
2. Die koms van die Joodse Messias (Die Christelike Antichris) = Daniël 113. Die 
Bou van die 3de Joodse Tempel = Open 114. Die Geboorte van die Land van 
Palestina = Daniël 12 en Matt 245. Die Laaste Groot Herlewing = Handelinge 26. Die 
gruwel van verwoesting = Daniël 12 en Matt 247. Die Implementering van die Merk 
van die Dier 666 = Openb 138. Jode uit die land van Palestina vlug = Openb 12. 
Matt 24  
9 Jode in Israel en Christene wêreldwyd gaan in Groot Verdrukking = Matt 24, Daniël 
12, Openb 12 en 13.  
10. Alle Christene en Jode wat nie die Merk van die Dier geneem het nie, word 
gemerk met die seël van God op hul voorkop vir Beskerming teen die toorn van God. 



= Openb 7 , Openb 9  
11. Christene en die Jode wat uit die land van Palestina gevlug het, gaan na 
Engelbeskerming net voor die toorn van God oor die wêreld uitgestort word. = 
Openb 12, Ps 91, Openb 7, Openb 9  
12. Die 5de trompet = Supervulkaan bars uit Openb 913. Die toorn van God word 
oor die wêreld uitgestort teen die draers van die merk van die dier .= Openb 12.  
14 Die 6de Trompetoorlog (WW3) = Rev 915. Die son ontplof en groot hitte Verbrand 
alle draers van die 666 met groot hitte en dan brand die son uit. = Openb 16 . 4de 
gedenkplaat  
16. Die aarde is in totale duisternis! = Openb 16 . 5de Gedenkplaat.  
17. Soos die Wêreldleërs bymekaarkom om teen God te veg. = Openb 16 , 6de 
Gedenkplaat  
18. Die 6de Seël word oopgemaak en die 7de basuin blaas , = Openb 6 & 8  
19. Die 2de Koms van Jesus Christus gebeur = Open 16 ,v 15. Matt 24, 1 Tess 4, 
Handelinge 2, Lukas 21  
20. Die samekoms van die bruid en die wegraping vind plaas. = Matt 24, 1 Thess 4, 
Openb 7  
21. Die Slag van Armageddon vind plaas. 7de Trompet, 7de Seël en 7de 
Gedenkplaat van Gods toorn.  
Rev 7:9 Hierna het ek gesien, en kyk, 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, van 
al die nasies en geslagte en volke en tale, staan voor die troon en voor die Lam, 
bekleed met wit klere. en palms in hulle hande ;  
Rev 7:13 En een van die ouderlinge het geantwoord en vir my gesê: Wat is dit wat 
bekleed is met wit klere? en waar het hulle gekom?  
Rev 7:14 En ek het vir hom gesê: Meneer, u weet . En hy het vir my gesê: Dit is hulle 
wat uit die groot verdrukking gekom het en hulle klere gewas en wit gemaak het in 
die bloed van die Lam. 

Jesus het gesê  
Mat 24:15-16 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek 
is deur die profeet Daniël, Daniël 12, in die heiligdom sal sien staan ; laat hy wat dit 
lees , verstaan. Laat dan die wat in Judéa is vlug die berge in :  
Mat 24:21 Want dan sal groot verdrukking wees soos daar van die begin van die 
wêreld af tot nou toe nie was en ook nooit sal wees nie.Mat 24:29-31 Onmiddellik na 
die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy lig 
nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal 
geskud word ;  
en dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn; al die stamme 
van die aarde treur, en hulle sal die Seun van die mens sien kom op die wolke van 
die hemel met krag en groot heerlikheid. En Hy sal sy engele uitstuur met groot 
basuingeklank, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier winde, van die een 
einde van die hemel tot die ander einde. 

Ek daag enigiemand uit tot 'n openbare debat oor hierdie kwessie! Dit is tyd dat 
hierdie leuen van Satan tot 'n einde kom. En mense van God besef die Waarheid uit 
die Waarheid sal jou vrymaak! En Vrees sal jou Hart en Siel verlaat en TOTALE 
Geloof vir ons Groot God, Sy Seun Jesus en Sy Gees die Heilige Gees kan jou Hart 
en Siel vul en Jy kan vir die vyand sê, Ek het TOTALE Geloof. En GEEN Vrees vir 
my God is IN Beheer nie! 



Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste woon , sal vernag in die skaduwee van 
die Almagtige. Ek sal van die HERE sê: Hy is my toevlug en my vesting; my God; op 
Hom sal ek vertrou. Ps 91v1-2  
Kinders van God = Maak jou oë en ore oop vir die Waarheid! 

Dit is nie ons wat gedurende die laaste 3 en halwe jaar van die Groot Verdrukking 
sal ly nie. 

Hoekom word dit Groot genoem? 

Want dit is God se optrede deur Sy Hand!  
ONS GROOT GOD SAL VIR ONS SORG IN DIE GROOT VERDRUKKING EN ONS 
VOORBEREI VIR ALMAL IN DIE GROOT HERLEWING! 

Die Leer van die Voor Verdrukking Wegraping is gebore uit Vrees. Die Bybel 
ondersteun slegs 'n Post Verdrukking Wegraping. Die Enigste Wegraping vind plaas 
wanneer Jesus terugkeer met Sy 2de Koms. 

Soos Jesus gesê het. Mat 24:29 Onmiddellik na die verdrukking van daardie dae sal 
die son verduister word, en die maan sal sy lig nie gee nie, en die sterre sal van die 
hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word ;  
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en 
dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en hulle sal die Seun van die mens 
sien kom op die wolke van die hemel met krag en groot heerlikheid.Mat 24:31 En Hy 
sal stuur sy engele met 'n groot basuingeluid, en hulle sal sy uitverkorenes 
bymekaarmaak uit die vier windstreke, van die een einde van die hemel tot die ander 
einde. 

Jesus het 2000 jaar gelede vir sy dissipels gesê, Hulle sal moet wag tot die 
Wegraping van sy 2de koms om by hom in die Hemel aan te sluit. 

Die Woorde van Jesus. Joh 14:1 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo 
ook in My.  
Joh 14:2 In die huis van my Vader is baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit 
vir julle gesê het. Ek gaan om vir jou plek voor te berei.  
Joh 14:3 En as Ek gaan en vir julle plek gereed maak, sal Ek terugkom en julle vir 
My aanneem; sodat waar Ek is, daar ook julle kan wees.  
Joh 14:4 En waarheen Ek gaan, weet julle, en die weg ken julle. 

Die woorde van Paulus bevestig dit soos hy dit persoonlik van Jesus ontvang het 
1Th 4:13 Maar ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, broeders, aangaande 
die ontslapenes, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.  
1Th 4:14 Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, so sal God ook die 
wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. 1Th 4:15 Daarom sê ons vir julle 
deur die woord van die Here dat ons wat is lewend en oorbly tot die wederkoms van 
die Here sal die ontslapenes nie verhinder nie.  
1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem 
van 'n aartsengel en met die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal 



eerste opstaan :  
1Th 4:17 dan ons wat in die lewe is en oorbly. sal saam met hulle in die wolke 
weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 

Die 144 000 Jode wat tydens die toorn van God en die Groot Verdrukking beskerm 
sal word, sal nie Jesus gered word nie. Hulle is die belofte aan Abraham, Isak en 
Jakob. 12000 van elke stam, as 'n persoon uit die Joodse geloof 'n Christen word, is 
hy of sy nie meer van Joodse geloof nie, maar van Christelike geloof. Die res van die 
Jode en Christene sal deur die Verdrukking gaan. Soos bevestig in hierdie verse 
Openb 7:3 en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons 
die dienaars van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie.  
Rev 7:4 En ek het die getal van die verseëldes gehoor, en honderd vier en veertig 
duisend verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Rev 12:17 En die 
draak was kwaad op die vrou en het gegaan om oorlog te voer teen die oorblyfsel 
van haar nageslag wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus 
Christus het. 

Daar sal 'n ontelbare menigte wees wat deur die Groot Verdrukking gaan wat deur 
Jesus aan Johannes bevestig is! Rev 7:9 Hierna het ek gesien, en kyk, 'n groot 
menigte wat niemand kon tel nie, van al die nasies en geslagte en volke en tale, 
staan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere. en palms in hulle hande 
;  
Rev 7:13 En een van die ouderlinge het geantwoord en vir my gesê: Wat is dit wat 
bekleed is met wit klere? en waar het hulle gekom?  
Rev 7:14 En ek het vir hom gesê: Meneer, u weet . En Hy sê vir my: Dit is hulle wat 
uit groot verdrukking gekom het en hulle klere gewas en wit gemaak het in die bloed 
van die Lam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofstuk 3 ~ Hebreeuse Heilige Name Kultus. 

Verwant aan die Hebrew Roots Beweging, het die Heilige Naam Beweging ontwikkel 
uit die Kerk van God (Sewende Dag) in die 1930's. Na bewering het die beweging 
begin in reaksie op die studie van Spreuke 30:4, "Wat is sy naam, en wat is die 
naam van sy seun?" Die Heilige Naam Beweging leer dat slegs "Yahweh" as die 
naam vir God gebruik moet word en slegs " Yahshua " moet as die naam vir Jesus 
gebruik word. Volgens die Sacred Name Movement is die gebruik van enige ander 
naam godslastering. 

Benewens 'n sterk klem op die gebruik van die oorspronklike Hebreeuse name vir 
God en Jesus, leer die Heilige Naam Beweging ook dat volgelinge van Yeshua die 
Ou-Testamentiese Wet moet gehoorsaam, veral die bevele aangaande die 
sewende-dag Sabbat, die kosher voedsel wette , en die Joodse feeste. 

Uit die oorspronklike Heilige Naam Beweging het verskeie subgroepe gevorm, 
insluitend die Gemeentes van Yahweh, die Vergadering van Yahweh, die Huis van 
Yahweh en Yahweh se Herstelbediening. 

Die Heilige Naam Beweging dwaal op baie maniere. Maar die primêre fout is 
dieselfde as dié van die Hebrew Roots Movement. Die Heilige Naam Beweging 
slaag nie daarin om te verstaan dat die Verlosser nie gekom het om Judaïsme of die 
Ou Verbond uit te brei nie. Die Heiland het gekom om die Ou Verbond te vervul en 
die Nuwe Verbond tot stand te bring. Messias se dood en opstanding het aan die 
vereistes van die Wet voldoen en ons van die eise daarvan bevry (Romeine 10:4; 
Galasiërs 3:23-25; Efesiërs 2:15). Die Ou Verbond was maar 'n skaduwee (Hebreërs 
8). Die Nuwe Verbond, gestig deur ons Verlosser/Messias, is 'n vervulling, nie 'n 
voortsetting nie. 

Die spesifieke fokus van die Heilige Naam Beweging op die name van God en Jesus 
is onbybels. Die menslike skrywers van die Ou en Nuwe Testament, wat onder die 
inspirasie van die Heilige Gees geskryf het, het geen twyfel gehad om na God te 
verwys as Elohim (Hebreeus) en Theos (Grieks) of om na die Seun as Iesous 
(Grieks) te verwys nie. As dit Bybels gepas is om generiese terme te gebruik om na 
God te verwys en om 'n Griekse weergawe van Jesus se naam te gebruik, hoekom 
is dit verkeerd, in Engels, om na die Hemelse Vader as “God” en die Messias as 
“Jesus” te verwys? Waarom sou dit verkeerd wees om die Chinese, Spaanse of 
Russiese uitspraak en spelling van daardie name en titels te gebruik? 

Verder kan nie eers die aanhangers van die Heilige Naam Beweging heeltemal 
saamstem oor wat die heilige name eintlik is nie. Terwyl "Yahweh" en " Yahshua " 
die algemeenste is, stel sommige " Yahvah ," " Yahwah ," " Yohwah ," of " Yahowah 
" vir God en " Yeshua " of " Yahoshua " vir Jesus voor. As daar net een nie-lasterlike 
naam elk vir God en Jesus is, moet ons seker wees om dit reg te kry. Tog kan 
aanhangers van die Heilige Naam Beweging nie eers saamstem oor die kern van 
waaroor hulle beweging veronderstel is om te gaan nie. 



Die Heilige Naam Beweging het begin met 'n onbybelse uitgangspunt en het 
voortgegaan deur onbybelse leerstellings bo-op daardie uitgangspunt te bou. Ons 
verlossing is nie afhanklik van ons vermoë om God se naam behoorlik in Hebreeus 
uit te spreek nie. Ons verhouding met God is nie gebaseer op ons gehoorsaamheid 
aan die Ou Verbond wat ons Messias volmaak vervul het nie. 

Hulle is hoofsaaklik verbind met die Christian Sionist 

Movement! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofstuk 4 ~ Die Christelike Sionistiese Beweging. 

 

Sionisme, bloot 'n politieke beweging by sy ontstaan, het vandag meer 'n ideologie 
geword as enigiets anders. Sionisme is 'n internasionale beweging vir die terugkeer 
van die Joodse volk na Sion, die land van Israel, terwyl hulle die reg uitoefen om 
gesag van regering oor die staat Israel te behou, wat aan hulle in die Hebreeuse 
Geskrifte belowe is. Die wortels vir Sionisme lê in Genesis hoofstukke 12 en 15, 
waarin God 'n verbond met Abraham sluit en hom belowe dat sy nageslag die land 
tussen Egipte en die Eufraatrivier sal beërwe. 

As gevolg van die feit dat Sionisme as 'n polities gemotiveerde beweging begin is, 
bestaan daar onder sekulêre heidene en nie-godsdienstige Jode 'n gedagtegang wat 
sê dat die godsdienstige agtergrond van die Joodse volk niks met Sionisme te doen 
gehad het nie. Daar word aangevoer dat Sionisme eerder 'n reaksie van die Joodse 
volk was op wêreldwye vervolging tydens die Eerste en Tweede Wêreldoorloë. Geen 
nasie sou hulle inneem nie, daarom was hulle gedwing om hul eie nasie te skep, die 
land van hul voorgeslagte was die mees geskikte plek. 

Ongeag, die Sionistiese beweging, wat in die laat 1890's begin is, het vervulling 
gevind in 1948 toe Israel amptelik as 'n staat erken is en soewereiniteit as 'n nasie 
deur die Verenigde Nasies toegestaan is. Dit is wanneer, tegnies, die politieke 
Sionistiese beweging geëindig het en die ideologie van Sionisme begin het, en as 
sodanig 'n baie gedebatteerde onderwerp geword het. Sommige sou sê dat 
Sionisme 'n motivering vir rassisme geword het, of 'n reaksie teen anti-Semitisme. 
Ander glo dat Sionisme soos dit tans bestaan bloot Joodse patriotisme is. 

Geassosieer met Joodse Sionisme is Christelike Sionisme. Christelike Sionisme is 
bloot nie-Joodse ondersteuning van Joodse Sionisme soos gebaseer op die beloftes 
aan Israel wat in die Bybel gevind word, gedeeltes soos Jeremia 32 en Esegiël 34. 
Christen Sioniste is hoofsaaklik evangelies en gee ondersteuning op enige moontlike 
manier aan die Joodse staat Israel. Die terugkeer van die Jode na die Beloofde Land 
is die vervulling van profesie en word, veral deur dispensasionaliste, gesien as 'n 
teken dat die wêreld die eindtyd ingegaan het. 

Die Christelike Sionistiese beweging is die resultaat van 'n afwykende teologie, en is 
gevaarlik op verskeie fronte: 

dit is geneig om ware gelowiges in 'n groot segment van wêreldwye evangelisasie af 
te lei en te verwar;  
dit is geneig om die ware boodskap van die evangelie van die Joodse volk te 
verdoesel, deur aan hulle 'n valse tweespalt voor te hou wat vereis dat hulle die 
Abrahamitiese beloftes verbeur as hulle na Christus sou kom 



dit neig na groter leerstellige verwarring en dwaalleer, wat selfs in die mees 
gerespekteerde en invloedryke leiers van die beweging gesien is, en nie net op die 
radikale rand nie; 

Dit is geneig om die Eindtye te bespoedig deur Bybelse profesieë wat nog nie vervul 
is te druk en te skep nie, en dit is geneig om te werk teen die behoud van vrede in 
die Midde-Ooste, deur hardnekkig enige soort kompromie te weier. 

Enige beweging wat so 'n vernietigende potensiaal het, en wat in werklikheid al baie 
sulke skadelike effekte gehad het, is nie 'n geringe kwessie nie. Miskien is dit tyd vir 
die leiers van die wêreldwye Kerk om 'n verenigde front van opposisie te bied teen 'n 
baie wydverspreide en kommerwekkende bedreiging. Maar dit is nou te laat. 

Want die Trump-administrasie is ten volle gewortel in hierdie Valse Leerstelling. Van 
die vise-president van die VSA Mike Pence, die minister van buitelandse sake en die 
senior adviseurs van president Trump is Christelike Sionistiese ondersteuners, hulle 
het tans beheer oor Amerika en gebruik Donald Trump in die vervulling van 
Bybelprofesie deur Israel te ondersteun. 

Ons het dit gesien gedurende die 1ste twee jaar van die Trump-administrasie-
bewind. 

Die volgende aksie wat hierdie Christelike Sionistiese Administrasie sal verklaar, sal 
wees om die Eiendomsreg wat Israel het oor die Golanhoogte te erken en dit sal die 
laaste spyker in die doodskis wees vir die Gog en Magog Oorlog! 

Die Christelike Sionistiese Beweging / VSA-administrasie in die beheer van die 
Amerikaanse Withuis se uiteindelike plan is. om Israel te druk in die aanvaarding van 
'n Joodse Messias uit die geledere van die Amerikaanse regering soos Donald 
Trump se Skoonseun, Jared Kushner, die man van Ivanka Trump en senior adviseur 
van pres. Trump. 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofstuk 5 ~ 

Die NAR = die Nuwe Apostoliese Hervormingsbeweging. 

 

Ja, Hierdie Globale Valse Leerstellingsbeweging het wortel geskiet in Suid-Afrika en 
die Christene van SA is totaal onbewus van hierdie grootskaalse infiltrasie van die 
Grootste Valse Leerstellings in die Wêreld op hul drumpel, In hul Woonkamer, Hulle 
ondersteun hulle, Hulle Stem vir hulle, Hulle bid selfs saam met hulle. 

Die Nuwe Era Apostoliese Hervormingsbeweging is die Een Wêreldgodsdiens van 
die Komende Een Wêreldorde na die Gog en Magog Slag, die Volgende profetiese 
Gebeurtenis volgens die Bybel. Die NAR met hul 7 Berge Mandaat is die Godsdiens 
van die NWO Dier bevestig in die Bybel 

Openb 17:9 en hier is die verstand wat wysheid het. Die sewe koppe is sewe berge 
waarop die vrou sit . 

Rev 13:1 En ek het op die sand van die see gaan staan en 'n dier uit die see sien 
opkom, met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone, en op sy koppe 
die naam van godslastering.  
Rev 13:2 en die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote was soos die 
pote van 'n beer en sy bek soos die bek van 'n leeu; en die draak het hom sy krag en 
sy sitplek gegee en groot gesag. 

Die Valse Leerstelling van die Nuwe Era Apostoliese Hervormingsbeweging 
van Suid-Afrika. 

DEEL 1, die Globale NAR-beweging 

OORSIG  
'n Heterodokse beweging in die Protestantse Christendom bekend as die "Nuwe 
Apostoliese Hervorming 1" (NAR) - ook bekend as die "apostolies-profetiese 
beweging" - het groot invloed onder Pinkster- en charismatiese kerke wêreldwyd 
verkry, begin in die laat 1990's. Die mense wat deel is van hierdie ontluikende 
beweging volg hedendaagse apostels en profete wat daarop aanspraak maak dat 
hulle die kerk regeer en nuwe goddelike openbaring gee wat nodig is om God se 
koninkryk op aarde op te rig. 

GROOTTE EN INVLOED VAN DIE NUWE Apostoliese Hervorming  
NAR KERKE EN ORGANISASIES  
Baie mense sal nie hierdie beweging aan sy formele naam herken nie – die “Nuwe 
Apostoliese Hervorming” – insluitend selfs baie van die beweging se deelnemers. 
Die gebrek aan naamherkenning kan grootliks verklaar word omdat die beweging nie 
deur een amptelike denominasie of organisasie beheer word nie. 



Die Nuwe Apostoliese Hervorming bestaan eerder uit honderde kerke en 
organisasies wat gelei word deur apostels en profete wat 'n duidelike teologie deel. 
Baie van hierdie kerke en organisasies het by “apostoliese netwerke” aangesluit. 
Hierdie apostoliese netwerke bestaan uit, in sommige gevalle, honderde kerke en 
organisasies wat hulle aan die leierskap van 'n enkele apostel onderwerp, soos 
Harvest International Ministry – 'n netwerk van meer as 12 000 kerke en 
organisasies onder die NAR-apostel Ché Ahn . 

Ten spyte van sy gebrek aan naamherkenning, is die beweging se groei 
verbysterend. Die NAR-beweging is verantwoordelik vir baie van die plofbare 
kerkgroei wat in Afrika, Asië en Latyns-Amerika plaasvind. 2 Leiers van baie van die 
wêreld se grootste kerke bevorder hedendaagse apostels en profete, insluitend 
David Yonggi Cho ( Yoido Full Gospel Church in Suid-Korea met een miljoen 
mense), EA Adeboye (Redeemed Christian Church of God in Nigerië met vyf miljoen 
mense) , Sondag Adelaja (Ambassade van die Geseënde Koninkryk van God vir alle 
nasies in die Oekraïne met 20 000 mense), en César Castellanos (Internasionale 
Charismatiese Sending in Columbia met 60 000 mense). 

Alhoewel die NAR-beweging die meeste in die Global South 3 gegroei het, het dit 
ook aansienlike invloed in die Weste gekry. In Australië het die NAR-beweging 'n 
hele denominasie, die Assemblies of God in Australië, oorgeneem. 4 In die 
Verenigde State woon ongeveer drie miljoen mense NAR-kerke by – dit wil sê kerke 
wat NAR-leerstellings openlik omhels. 5 

Invloedryke NAR-kerke in die Verenigde State sluit in Bethel Church in Redding, 
Kalifornië (gepastoreer deur apostel Bill Johnson), Harvest Rock Church in 
Pasadena, Kalifornië (gepastor deur apostel Ché Ahn ), en Morningstar Fellowship 
Church in Charlotte, Noord-Carolina (gepastoreer deur apostel/profeet Rick Joyner). 
Trouens, NAR-kerke kan regoor die Verenigde State gevind word, in feitlik elke groot 
stad en klein dorpie. 

Behalwe daardie kerke wat NAR-leerstellings openlik omhels het, bevorder 'n groot 
aantal onafhanklike charismatiese kerke in die Verenigde State NAR-oortuigings en 
is betrokke by NAR-praktyke, in verskillende grade. Een noemenswaardige 
voorbeeld is New Life Church in Colorado Springs, Colorado - 'n megakerk wat 
gestig is deur die voormalige president van die National Association of Evangelicals, 
Ted Haggard. Tydens Haggard se leierskap van New Life Church, het hy as 'n 
apostel op die Internasionale Koalisie van Apostels gesit en nou saam met die NAR-
apostel C. Peter Wagner gewerk om die World Prayer Centre by New Life Church te 
stig - wat as 'n middelpunt vir NAR gedien het -styl geestelike oorlogvoering 
praktyke. Vandag, onder nuwe leierskap, word NAR-leringe steeds bevorder, hoewel 
hoofsaaklik deur kleiner klasse en kleingroepstudies. 

Benewens kerke word 'n aantal invloedryke "evangeliese" organisasies wat in die 
Verenigde State gebaseer is, ook deur NAR-leiers bestuur. Dit sluit in die 
International House of Prayer in Kansas City, Missouri (NAR-onderwyser Mike Bickle 
); Healing Rooms Ministries in Spokane Washington (apostel Cal Pierce); en Aglow 
International in Edmonds, Washington (apostel Jane Hansen Hoyt). Dit sluit ook The 



Call in, wat honderde duisende mense na gebeds- en vasbyeenkomste in groot 
stede regoor die Verenigde State getrek het ( profeet Lou Engle). 

DIE NAR EN DIE MEDIA  
Die NAR-beweging het sy eie wêreldwye televisienetwerk, gestig in 1995, en 
genaamd GOD TV—wat NAR-leringe in meer as 200 nasies uitsaai. 6 Benewens 
GOD TV, bevat Trinity Broadcasting Network — die wêreld se grootste 
godsdienstelevisienetwerk — gereeld die leringe van NAR-apostels en profete. 

Charisma Media - 'n Pinkster-charismatiese uitgewersryk gebaseer in die Verenigde 
State - het 'n groot rol gespeel in die popularisering van die leerstellings van die 
NAR-beweging deur sy boekuitgewery-arm, Charisma House, en sy vlagskiptydskrif, 
Charisma. 7 

Apostels en profete het ook die internet gebruik om NAR-leringe te bevorder. Voor 
wydverspreide gebruik van die internet, moes mense ver reis, en teen groot 
finansiële koste, om NAR-herlewings by te woon. Vandag kan hulle aanlyn 
deelneem. Byvoorbeeld, benewens die duisende mense wat die Amerikaanse 
profeet Todd Bentley se genesingsherlewing in Lakeland, Florida, in 2008 bygewoon 
het, het baie meer aanlyn gekyk. 8 

Een NAR-organisasie wat 'n groot aanlynaanhang het, is die International House of 
Prayer (IHOP) in Kansas City, Missouri. Duisende mense kyk IHOP-konferensies 
aanlyn en die sessies van gebed en aanbidding wat regstreeks uitgesaai word - 24 
uur per dag, sewe dae per week - vanuit die IHOP "Gebedskamer" by die Kansas 
City, Missouri, hoofkwartier. En nog 'n NAR-organisasie, die Elijah List, dien as 'n 
aanlyn-opruimingshuis vir die NAR-beweging, wat daagliks profesieë en leringe van 
NAR-leiers per e-pos aan meer as 135 000 intekenare stuur. 9 

DIE NAR EN POLITIEK  
Alhoewel NAR-leringe die meeste invloed gehad het in Pinkster- en charismatiese 
kerke, strek die bereik van die NAR-beweging verder as daardie kerke en tot in die 
politiek. Byvoorbeeld, in die Verenigde State het NAR-profete - soos Cindy Jacobs, 
Rick Joyner en Lou Engle - kragte saamgesnoer met politieke leiers om 
konserwatiewe sake te bevorder, soos wette wat aborsie en homoseksuele huwelike 
teenstaan. 

Een noemenswaardige voorbeeld van hierdie vennootskap is "The Response" - 'n 
hoogs gepubliseerde saamtrek wat gehou is by Reliant Stadium in Houston, Texas, 
op 6 Augustus 2011. Alhoewel hierdie geleentheid deur NAR-leiers, insluitend Lou 
Engle en Mike Bickle , gereël is, is dit uitgebeeld deur die groot media as 
verteenwoordigend van 'n breë "evangeliese" stem. Die organiseerders het ook 
beweer die geleentheid was nie-polities, maar dit het 'n duidelike agenda gehad om 
Texas-goewerneur Rick Perry se bod vir die Amerikaanse presidentskap te 
ondersteun. 10 

En in Uganda het NAR-leiers beduidende invloed in die regering uitgeoefen, 
insluitend die bevordering van 'n omstrede wetsontwerp wat sterker sanksies teen 



homoseksualiteit sal voorsien. 11 Kritici van die NAR-beweging sluit dus nie net 
tradisionele Christene in nie, maar ook sekulêre liberale, wat vrees dat NAR-leiers 
poog om teokrasieë in Uganda, die Verenigde State en ander nasies op te rig. 

 

LEERLINGE  
HERSTEL VAN APOSTELS EN PROFETE  
Die kenmerkende leerstelling van die Nuwe Apostoliese Hervorming is dat God die 
regeringsampte van apostel en profeet aan die kerk herstel het. 

Volgens NAR-leiers, toe die kerk in die eerste eeu nC gebore is, het God bedoel dat 
dit altyd deur lewende apostels en profete beheer sou word. Tog is die voortsetting 
van hierdie twee ampte nie deur die oorgrote meerderheid Christene aanvaar na die 
vroegste jare van die kerk se stigting nie. Vandag, in die plek van lewende apostels 
en profete, word die meeste Protestantse kerke deur pastore, ouderlinge en 
denominasionele bestuurslede regeer. 

Maar NAR-leiers leer dat God die amp van profeet in die kerk in die 1980's en die 
amp van apostel in die 1990's begin herstel het. C. Peter Wagner - een van die 
beweging se mees invloedryke Amerikaanse apostels - leer dat 2001 nC die begin 
was van die "Tweede Apostoliese Era", toe die behoorlike kerkregering - onder 
leiding van lewende apostels en profete - uiteindelik herstel is. 

Noudat die kerk onder die leierskap van lewende apostels en profete staan, kan dit 
sy primêre taak voltooi - die Groot Opdrag, wat deur NAR-leiers herdefinieer is as 'n 
opdrag om heerskappy, of sosiopolitieke beheer, van die aarde te neem. 

VYFVOUDIGE BEDIENING  
Die term “vyfvoudige bediening,” soos dit deur NAR -leiers gebruik word, verwys na 
die leerstelling dat Christus vyf, deurlopende, formele ampte gegee het om die kerk 
te regeer, dit is die ampte van apostel, profeet, evangelis, pastoor , en onderwyser. 
Die primêre Skrifgedeelte wat gebruik word om hierdie lering te ondersteun, is 
Efesiërs 4:11-13, wat sê: 

11 So het Christus self die apostels, die profete, die evangeliste, die herders en 
leraars gegee, 12 om sy volk toe te rus vir dienswerk, sodat die liggaam van Christus 
opgebou kan word 13 totdat ons almal tot eenheid in die geloof en in die kennis van 
die Seun van God en word volwasse en bereik die volle mate van die volheid van 
Christus. (NIV vertaling) 

Volgens die NAR-interpretasie van hierdie gedeelte, dui die woord "tot" in vers 13 
aan dat al vyf ampte die kerk moet regeer totdat die kerk die doelwitte bereik wat in 
daardie vers gestel word - daardie doelwitte is eenheid en volwassenheid. Daar word 
geglo dat hierdie doelwitte nog nie bereik is nie. Dus is al vyf ampte - insluitend die 
ampte van apostel en profeet - steeds nodig. 



Daar moet kennis geneem word dat "eenheid" in vers 13 deur NAR-leiers gesien 
word as 'n "apostoliese eenheid" van Christene wat slegs bereik kan word as hulle 
hulle aan die leierskap van NAR-apostels onderwerp. 14 En "volwassenheid" word 
gesien as 'n tipe wonderwerkvermoë wat slegs bereik kan word deur daardie mense 
wat die hele liggaam van nuwe openbaring gegee het deur die NAR apostels en 
profete ontvang het. Dit wil sê, as gevolg van die ontvangs van die nuwe openbaring, 
sal hierdie mense "volwasse geword" of die buitengewone wonderbaarlike kragte 
ontwikkel het wat nodig is om die aarde te onderwerp. 

Daar moet ook op gelet word dat nie alle mense wat vandag die term "vyfvoudige 
bediening" gebruik, verwys na die NAR-oortuiging dat daar vyf, deurlopende, formele 
ampte is wat die kerk regeer nie. Hierdie term word ook soms gebruik deur mense 
wat nie deel is van die NAR-beweging nie - veral deur sommige Pinkstermense - om 
te verwys na hul oortuiging dat daar vyf primêre tipes "bedieninge" of "geestelike 
gawes" is wat Christus gegee het om die kerk te stig. . Maar in hierdie tradisionele 
Pinksterbegrip word diegene wat hierdie bedieninge verrig of hierdie geestelike 
gawes besit, nie gesien as wat die kerk regeer nie. Hulle word eerder gesien as om 
bloot hul bedieninge of begaafdheid by te dra om die kerk te versterk. 

APOSTELS  
die primêre rol van apostels, soos dit in die NAR-beweging geleer word, is om die 
kerk te regeer. Hulle word deur baie NAR-leiers gesien as die vul van die hoogste 
amp in kerkregering bo profete, evangeliste, pastore en leraars. Daar word dus 
dikwels na hulle verwys as die beweging se “generaals”. 

Soos profete in die NAR-beweging, kan apostels nuwe goddelike openbaring gee. 
Maar hulle eiesoortige taak is die implementering van die nuwe openbaring wat deur 
NAR-apostels en profete gegee is. 16 Hulle ontvang dus nuwe openbaring, bepaal 
die regte toepassing daarvan in die kerk, en gee hulle volgelinge opdrag oor hoe om 
behoorlik op die nuwe openbaring te reageer. 

PROFETE  
Die primêre rol van profete, soos geleer in die NAR-beweging, is om nuwe goddelike 
openbaring te ontvang. 17 Profete word dus deur baie NAR-leiers beskou as die 
tweede hoogste amp in kerkregering naas die apostels. 

Alhoewel profete dikwels as tweede in gesag na apostels beskou word, moet daarop 
gelet word dat sommige prominente NAR-leiers, soos profeet Bill Hamon , profete en 
apostels as gelyke vennote sien. 18 Hierdie verskil ter syde gestel, die meeste NAR-
leiers, insluitend Hamon , leer óf eksplisiet óf deur implikasie dat apostels en profete 
saam die twee hoogste ampte in kerkregering vul. Die rede vir hulle groter gesag is 
omdat hierdie twee ampte alleen nuwe goddelike openbaring ontvang en 
implementeer. Pastore, onderwysers en evangeliste - daarenteen - ontvang 
gewoonlik nie nuwe openbaring nie, volgens NAR-leiers. Hulle rolle is dus beperk tot 
die onderrig van die nuwe openbaring wat deur die NAR-apostels en profete ontvang 
is en die ouer openbaring vervat in die Bybel. 



Daar word nie van NAR-profete verwag om 100 teenwoordig akkuraat te wees in hul 
voorspellings nie. Hulle kan dus steeds as wettige profete beskou word, selfs 
wanneer hulle foute maak. Kritici van die NAR-beweging glo dat hierdie 
verdraagsaamheid van valse profesieë in direkte stryd is met die Bybel se 
leerstelling dat 'n sleutelteken van 'n valse profeet foutiewe, of valse, voorspellings 
gee (Deuteronomium 18:20-22). Sommige NAR-profete wat hoogs gepubliseerde, 
foutiewe voorspellings gemaak het – maar steeds as ware profete beskou word – 
sluit in Kim Clement en Rick Joyner. 

Tog is die meerderheid profesieë wat vandag deur NAR-profete gegee word nie 
spesifieke voorspellings nie. Die meeste van hul voorspellings is eerder so vaag 
geformuleer dat dit moeilik sou wees om te bepaal of hulle ooit vervul is of nie. Kritici 
van die NAR-beweging beskou hierdie praktyk - om vae, nie-spesifieke profesieë te 
gee - as 'n taktiek wat ontwerp is om mislukte profesieë te bedek. 

EVANGELIE VAN DIE KONINKRYK  
die “Evangelie van die Koninkryk” is die NAR-leer dat God deur Christus se dood en 
opstanding die weg gemaak het vir Christene om oor die aarde te heers. Dit is 'n 
herdefinieerde evangelie in teenstelling met die evangelie van verlossing van sonde 
wat histories deur evangeliste geleer is. 

Baie NAR-apostels en -profete leer dat daar twee evangelies is wat vandag deur 
Christene verkondig word - dié synde, die "evangelie van verlossing" en die 
"evangelie van die koninkryk." Die “evangelie van verlossing” spreek hoofsaaklik die 
goeie nuus aan dat God deur Christus se dood en opstanding 'n middel tot redding 
van sonde voorsien het. Maar dit is 'n onvolledige evangelie, volgens NAR-leiers. 
Hulle leer dat die “evangelie van die koninkryk” 'n meer volledige evangelie is, wat 
nie net God se voorsiening vir verlossing van sonde aanspreek nie, maar ook Sy 
voorsiening om heerskappy te neem. 

DOMINIONISME/ KONINKRYK NOU 

 
NAR apostels en profete leer dat dit die taak van die kerk is - onder leiding van 
apostels en profete - om heerskappy oor die aarde te neem. 24Volgens NAR-leer 
het God oorspronklik aan die mensdom die heerskappy gegee van die aardse 
heerskappy wat met die sondeval verlore gegaan het . Sedert daardie tyd het God 'n 
volk gesoek om daardie verlore heerskappy te herwin. Christus se dood aan die 
kruis en oorwinning oor Satan het die taak om heerskappy te herower moontlik 
gemaak. 

So beweer NAR-apostels en profete dat dit nou God se begeerte is dat die kerk – 
onder leiding van apostels en profete – oor die aarde moet heers ter voorbereiding 
van Sy wederkoms. Hierdie taak sal bereik word met die hulp van wonderbaarlike 
magte wat deur die NAR-apostels en profete en hul volgelinge uitgeoefen word. 
Hierdie NAR-leer – wat die belangrikheid van bonatuurlike kragte beklemtoon om die 
aarde te onderwerp – is 'n duidelike verskeidenheid dominionisme bekend as die 
"Koninkryk Nou"-leer. 



NAR - leiers beweer dat die Onse Vader, gevind in Matteus 6:9-13 en Lukas 11:2-4, 
Bybelse ondersteuning bied vir NAR-leringe oor dominionisme . Aangaande hierdie 
gebed skryf apostel C. Peter Wagner: 

Jesus het ons geleer om te bid dat God se Koninkryk sal kom en Sy wil sal geskied 
op aarde soos in die hemel. Vir daardie doel is die dringende mandaat van God aan 
die Kerk in hierdie huidige tye om aktief betrokke te raak by die transformasie van 
die samelewing. 

Tog moet dit beklemtoon word dat, wanneer NAR-leiers praat oor "om die 
samelewing te transformeer", soos Wagner hier doen, hulle nie bloot praat van 
pogings om kultuur positief te beïnvloed nie. Hulle praat eerder van pogings om 
beheer oor die aarde se samelewingsinstellings te neem – dit wil sê dominionisme . 
Dit word duideliker wanneer 'n mens 'n ander belangrike NAR-onderrig verstaan, 
bekend as die "Sewe Bergmandaat." ( sien hieronder) 

Maar wanneer hul dominionistiese leerstellings deur die media of ander kritici van 
die NAR-beweging aan die kaak gestel is, probeer NAR-leiers dikwels om daardie 
leerstellings af te maak. Byvoorbeeld, na aanleiding van “The Response” politieke 
saamtrek in Houston, Texas, het sommige groot media-organisasies die 
dominionistiese sienings van die organiseerders van die geleentheid blootgelê. In 
reaksie hierop het Wagner 'n artikel geskryf wat deur die tydskrif Charisma 
gepubliseer is, getiteld "Die Waarheid oor die Nuwe Apostoliese Hervorming." In die 
artikel het hy gepoog om die dominionistiese doelwitte van die NAR-beweging uit te 
beeld as doelwitte bloot om kultuur positief te "beïnvloed", nie om dit te beheer nie. 
27 Maar Wagner se artikel was misleidend aangesien dominionisme - in die vorm 
van sosiopolitieke beheer - met vrymoedigheid in die literatuur van die NAR-
beweging geleer word, insluitend Wagner se eie boeke. 

Trouens, NAR-leiers beweer dat die oorheersing van nasies nog altyd die taak van 
die kerk was en in werklikheid die ware betekenis van die Groot Opdrag is. Dit wil sê, 
hulle beskou die Groot Opdrag as 'n opdrag om dissipels van hele nasies te maak, 
nie net individue wat binne daardie nasies woon nie (soos die tradisionele 
evangeliese begrip van die Groot Opdrag was). 

Tog erken nie alle NAR-leiers dat hulle dominionisme bevorder nie . Sommige NAR-
leiers, soos Mike Bickle van die International House of Prayer in Kansas City, 
Missouri, ontken direk dat hulle dominionisme of, wat hy noem, "Dominion Theology" 
bevorder. 30 Maar ten spyte van sy ontkenning, is Bickle se leringe in lyn met 
"Koninkryk Nou" dominionisme , insluitend sy leer dat die eindtydse kerk die aarde 
van boosheid sal reinig. Volgens Bickle sal hierdie prestasie bereik word deur 
eindtydse Christene - onder leiding van apostels en profete - wat "profetiese" gebede 
sal doen wat die Groot Verdrukking oordele oor die koninkryk van die Antichris sal 
vrystel. 

Daar moet ook op gelet word dat NAR-leiers verskillende terminologie gebruik om 
dominionistiese doelwitte te beskryf wat baie ooreenstem. Sommige prominente 
apostels, soos Wagner, sê byvoorbeeld dat die kerk die taak gekry het om God se 



koninkryk nou op aarde te bou. Ander NAR-leiers, soos profeet Bill Hamon , poog 
om 'n onderskeid te tref tussen die "herstel" van die aarde tot toestande voor die 
herfs (wat hy glo nou die taak van die kerk is) en die oprigting van God se aardse 
koninkryk (wat hy glo) sal eers volledig voltooi word nadat Christus wederkoms). 32 
Maar Hamon is nie duidelik oor die presiese verskil tussen die herstel van die aarde 
en die oprigting van God se koninkryk nie. In beide scenario's word die volgelinge 
van apostels en profete aangemoedig om sosiopolitieke beheer te soek. Dit blyk dus 
dat die onderskeid kunsmatig en misleidend is. 

SEWE BERGE MANDAAT 

 
Baie NAR-apostels en profete beweer dat God 'n nuwe strategie geopenbaar het om 
heerskappy oor die nasies te neem - 'n strategie wat hulle die "Sewe Bergmandaat" 
noem. 33 Volgens hierdie openbaring is die manier om heerskappy te neem deur 
beheer te neem van die sewe mees invloedryke samelewingsinstellings - genaamd 
"berge" - wat geïdentifiseer word as regering, media, familie, besigheid/finansies, 
onderwys, kerk/godsdiens en kunste /vermaak. 

Praat van hierdie lering, skryf die Amerikaanse profeet Johnny Enlow : 

Ek het gedeel dat die berge die infrastruktuurkolomme van ons samelewings was dat 
dit die Here se plan is om Sy mense op te rig om elke sosiale, ekonomiese en 
politieke struktuur van ons nasies te neem. 34 

Enlow identifiseer die regering as die belangrikste instelling “omdat dit wette en 
dekrete kan instel wat elke ander berg raak en beheer.” Hy glo dus dat God besig is 
om apostels op te rig om hierdie kritieke berg te “besit”. 

Sommige van die bekende promotors van die Sewe Mountain-mandaat in die 
Verenigde State sluit in C. Peter Wagner, Lance Wallnau , Johnny Enlow en Os 
Hillman. Tog moet dit herhaal word dat, wanneer hulle gekonfronteer word met NAR 
- dominionistiese leerstellings, hierdie selfde NAR-leiers ontken dat die 
Sewebergmandaat oor die beheer van die samelewing gaan. 37 Nietemin het hul 
geskrifte dit baie duidelik gemaak dat, ten minste vir baie NAR-leiers, die 
Sewebergmandaat inderdaad oor die beheer van die samelewing gaan. 

STRATEGIESE-VLAK GEESTELIKE OORLOGVOERING  
"Strategiese-vlak geestelike oorlogvoering" is 'n NAR-strategie vir geestelike 
oorlogvoering. Dit behels die poging om magtige bose geeste uit te dryf - genoem 
"territoriale geeste" - wat glo oor geografiese streke van die aarde en 
samelewingsinstellings heers. Die strategie is gebaseer op die NAR-oortuiging dat 
territoriale geeste uitgedryf moet word voordat die "Evangelie van die Koninkryk" 
suksesvol kan voortgaan en die kerk heerskappy kan neem. 

Die poging om territoriale geeste uit te dryf staan bekend as "strategiese-vlak 
geestelike oorlogvoering" omdat dit deur NAR leiers gesien word as meer strategies 
as ander tipes geestelike oorlogvoering wat deur meer tradisionele evangeliese 



mense beoefen word. Hierdie meer tradisionele tipes geestelike oorlogvoering 
beklemtoon gebed, kennis van die Skrif en die weerstaan van versoekings – en 
soms probeer om demone uit individue uit te dryf. Maar hulle sluit nie pogings in om 
hooggeplaaste demone uit te dryf wat invloed op miljoene mense uitoefen nie. Tog 
beweer NAR-leiers hulle vind ondersteuning vir geestelike oorlogvoering op 
strategiese vlak in die Bybel, soos in die Boek van Daniël, wat toon dat spesifieke 
bose geeste beheer uitgeoefen het oor die koninkryke van Persië en Griekeland 
(Dan 10:13, 20). 

'n Aantal NAR-praktyke word geassosieer met geestelike oorlogvoering op 
strategiese vlak. Dit sluit die volgende in: 

Geestelike kartering  
Geestelike kartering is die praktyk om navorsing te doen oor die geskiedenis van 'n 
spesifieke stad of nasie om die identiteit van die gebiedsgees wat oor daardie 
spesifieke geografiese streek van die aarde heers, te ontdek. Sodra die identiteit van 
die gebiedsgees bepaal is, word ander praktyke van geestelike oorlogvoering op 
strategiese vlak gebruik om dit uit te dryf. Om te help om die identiteit van 'n 
gebiedsgees te ontdek, sal NAR-leiers poog om die groot sondes te bepaal wat in 'n 
spesifieke stad gepleeg is. of nasie. Het 'n stad byvoorbeeld 'n ongewone aantal 
ontkleeklubs en boekwinkels vir volwassenes? Indien wel, dan kan hulle besluit dat 
die gebiedsgees wat in daardie streek heers 'n gees van wellus is. Of beoefen die 
meerderheid mense wat in 'n sekere nasie woon heksery? Indien wel, dan kan hulle 
besluit dat 'n territoriale gees van heksery daar heers. 

Baie NAR-leiers, soos apostel C. Peter Wagner, glo dat dit belangrik is om die 
spesifieke naam van 'n gebiedsgees te ontdek om dit uit te dryf. Soms kan slegs die 
funksionele naam van 'n gebiedsgees onderskei word, soos "gees van wellus" of 
"gees van gierigheid." Maar ander kere kan die eienaam onderskei word. Een 
voorbeeld is toe twee groot NAR-organisasies in die Verenigde State – die 
Reformation Prayer Network gelei deur profeet Cindy Jacobs en die Heartland 
Apostolic Prayer Network gelei deur apostel John Benefiel – vasgestel het dat die 
identiteit van die territoriale gees wat oor die Verenigde State heers die heidense 
was godin Columbia. So, in die herfs van 2011, het hierdie twee organisasies 
saamgespan vir 'n 40-dae NAR-veldtog, genaamd "DC40," om geestelike 
oorlogvoering op strategiese vlak teen die gees Columbia te voer. 

Alhoewel geestelike kartering 'n gewilde praktyk in die NAR-beweging is, word dit 
ook soms deur ander mense buite hierdie beweging beoefen. Hierdie mense glo nie 
dat die doel van geestelike kartering is om territoriale geeste te identifiseer nie. Hulle 
glo eerder die doel is om geestelike profiele van stede of streke te skep. Hierdie 
profiele word dan as gidse gebruik om mense te help om intelligent en spesifiek te 
bid vir die behoeftes van die mense wat in daardie streke woon. 

Oorlogvoeringsgebed en oorlogvoeringsaanbidding  
Oorlogsgebed en oorlogvoeringsaanbidding is NAR-praktyke waarin gebed en 
musikale aanbidding as geestelike wapens beskou word, en hulle word aangewend 
om territoriale geeste te bestry en oordeel oor ongelowiges af te roep. Om gebed en 
aanbidding as aggressiewe wapens te sien is 'n innovasie van die NAR-beweging. 



Daarteenoor het meer tradisionele evangeliese mense hul dade van gebed en 
aanbidding as hoofsaaklik op God gerig beskou. 

'n Invloedryke NAR-organisasie wat betrokke is by oorlogvoeringsgebed en 
oorlogvoeringsaanbidding is die International House of Prayer (IHOP), gestig deur 
Mike Bickle , in Kansas City, Missouri. 42 IHOP het die idee van "24/7 
gebedskamers" wat in stede regoor die Verenigde State en die wêreld verskyn het, 
gewild gemaak. In die gebedskamer by die IHOP-basis in Kansas City, het 
"voorbiddingsendelinge" elke dag ononderbroke, rondom-die-klok gebed en 
musikale aanbidding besig gehou sedert die deure in 1999 geopen het. Bickle leer 
dat sulke gebedskamers 'n deurslaggewende rol in die eindtyd, wanneer die gebed 
en aanbidding wat uit hierdie kamers kom, God se eindtyd-oordele sal vrystel - 
miljoene ongelowiges sal doodmaak. 

Prayerwalking  GEBEDS STAP  
Prayerwalking is die NAR-oefening om 'n span mense te vorm om deur 'n woonbuurt 
of stad te stap en betrokke te raak by oorlogvoeringsgebed teen die gebiedsgees 
wat oor daardie spesifieke geografiese streek heers.  
NAR-leiers organiseer ook meer uitgebreide gebedswandelings wat die reis deur 'n 
hele land of selfs 'n kontinent behels. Hierdie uitgebreide gebedswandelings word 
soms "gebedsreise" of "gebedsekspedisies" genoem. Byvoorbeeld, tydens die AD 
2000 Beweging, het die United Prayer Track - gelei deur C. Peter Wagner - 250 
"gebedspanne" op gebedsreise gestuur deur die lande van die 10/40 Window (die 
streek van die wêreld geleë tussen die breedtegrade van 10 grade en 40 grade 
noord, wat Noord-Afrika, die Midde-Ooste en dele van Asië tot Japan insluit). 

Tog moet daarop gelet word dat prayerwalking 'n gewilde praktyk geword het, selfs 
onder kerke wat nie deel is van die NAR-beweging nie. Dus, nie alle kerke wat 
prayerwalking beoefen , poog om territoriale geeste uit te dryf nie. Inteendeel, 
sommige kerke kan gebedswandelings bloot as aksies beskou wat ontwerp is om 
hulle te help om hul gebede beter vir hul buurt of stad te fokus. 

Identifikasie - bekering  
Identifikasie -bekering is die NAR-praktyk van berou oor korporatiewe sondes wat 
glo "die land besoedel" het. Dit wil sê, NAR-leiers glo dat korporatiewe sondes soos 
slawerny, volksmoord of aborsie aan territoriale geeste "toegangspunte" gegee het 
waardeur hulle beheer oor stede en nasies verkry het. 

Dus, sodat 'n gebiedsgees uit 'n streek gedryf kan word, moet die korporatiewe 
sonde wat die bose gees toegang gegee het eers bely word. Dan moet versoening 
plaasvind tussen die gewraakte party en die gewraakte party. Sulke tye van 
belydenis en versoening vind plaas tydens plegtige NAR-byeenkomste, bygewoon 
deur verteenwoordigers van beide partye. Byvoorbeeld, NAR-leiers het vasgestel dat 
die gruweldade wat deur die Amerikaanse regering teen inheemse Amerikaners 
gepleeg is, territoriale geeste 'n toegang gegee het om oor die Verenigde State te 
heers. Dus, tydens 'n byeenkoms in 2007, bekend as The Call Nashville, het senator 
Sam Brownback van Kansas - wat die mense van die Verenigde State 
verteenwoordig - om verskoning gevra aan inheemse Amerikaanse leiers wat 
bygewoon het, wat die verskoning namens inheemse Amerikaners aanvaar het. 45 



DIE GROOT EINDTYD-OORDRAG VAN RYKDOM  
baie leiers in die NAR-beweging leer dat, voor Christus se wederkoms , God beheer 
oor die wêreld se rykdom sal oordra van die hande van die goddelose na die hande 
van die NAR-apostels. Die doel van hierdie rykdomsoordrag is sodat die kerk die 
finansiële hulpbronne sal hê wat dit nodig sal hê om God se aardse koninkryk te 
vestig. Hierdie lering word dikwels na “die groot eindtydse oordrag van rykdom” 
verwys. 

DIE GROOT EINDTYD-OES  
NAR-leiers leer ook dat, voor Christus se wederkoms, 'n wêreldwye herlewing sal 
plaasvind waarin 'n ongekende aantal mense sal bekeer tot geloof in Christus. Hulle 
leer dat hierdie bekerings die grootste geestelike oes van siele in die 
kerkgeskiedenis sal wees en grootliks sal plaasvind as gevolg van mense wat 
wonderwerke sien verrig deur NAR-apostels, profete en hul volgelinge. NAR-leier 
Mike Bickle - van die Internasionale Huis van Gebed in Kansas City, Missouri - skat 
dat een tot twee miljard mense gedurende hierdie tyd tot Christus sal bekeer. Daar 
word dikwels na hierdie NAR-onderrig verwys as die "Groot eindtyd-oes." 

BONATUURLIKE KRAGTE  
NAR-leiers leer dat hulle en hul volgelinge groot bonatuurlike kragte sal ontwikkel en 
wonderwerke sal verrig wat dié wat deur die Bybelse apostels en profete verrig is, 
sal oortref en selfs dié wat deur Jesus tydens sy aardse bediening verrig is. Hierdie 
wonderwerke sal wonderlike prestasies insluit soos om elke enkele persoon binne 
hospitale en geestesinstellings te genees deur bloot hul hande op die geboue te lê 
en beheer te hê oor die natuurwette, insluitend swaartekrag. 

MANIFESTE SEUNS VAN GOD  
Een van die mees radikale leringe in die NAR-beweging staan bekend as die 
"Manifest Seuns van God." Volgens hierdie lering sal die mense wat aanhou om die 
nuwe openbaring te ontvang wat deur NAR-apostels en profete gegee word, meer 
en meer bonatuurlike kragte verkry totdat hulle uiteindelik " gemanifesteer" of onthul 
as “seuns van God”. Hierdie gemanifesteerde seuns van God sal siekte en dood 
oorwin en God se oordele op aarde voltrek. 

NAR-leiers beweer dat hierdie lering in die Bybel in Romeine 8:19 geleer word, wat 
lui : 

Want die ernstige verwagting van die skepsel wag op die verskyning van die seuns 
van God. (Vertaling van die King James-weergawe) 

Die Manifest Sons of God-onderrig is oorspronklik bevorder deur leiers van die Latter 
Rain-beweging na die Tweede Wêreldoorlog, soos William Branham en George 
Warnock. Meer kontemporêre promotors van hierdie lering sluit die Amerikaanse 
profete Paul Cain, Rick Joyner en Bill Hamon in. 

Hamon , byvoorbeeld, leer dat die gemanifesteerde seuns van God gevorm sal word 
na die oorspronklike seun van God, Jesus Christus. Hy leer ook dat die wêreldwye 
kerk 'n tipe korporatiewe Christus sal wees, wat die "volle uitdrukking van Christus 



Jesus sal wees soos Jesus die volle uitdrukking van Sy hemelse Vader is." Die 
Manifeste Seun van God se lering word dus deur sy kritici as ketters veroordeel 
aangesien dit blykbaar mense vergoddelik. 

'n Verwante leerstelling - wat deur Hamon bevorder word - is dat die wegraping van 
gelowiges slegs sal plaasvind wanneer NAR-volgelinge die laaste stukkie nuwe 
openbaring ontvang wat deur NAR-apostels en profete gegee is - wat hulle 
onmiddellik onsterflike liggame met bomenslike kragte gee. Dit blyk dus dat Hamon 
leer dat die wegraping nie iets is wat God vir Christene doen nie, maar iets is wat 
hulle vir hulself bewerkstellig namate hulle meer en meer geheime kennis opdoen 
wat deur die NAR-apostels en profete geopenbaar is. 

 

SKRIFTE WAT MISGEBRUIK WORD OM NAR LERINGE TE ONDERSTEUN  
EFESIËRS 4:11-13  
Die primêre Skrifgedeelte wat gebruik word om die voortsetting van die ampte van 
apostel en profeet te ondersteun, is Efesiërs 4:11-13. 

In teenstelling met NAR-leiers, het meer tradisionele evangeliste hierdie gedeelte oor 
die algemeen op een van twee maniere verstaan - wat nie een van die NAR-geloof 
in die hedendaagse ampte van apostel en profeet ondersteun nie. 

Die eerste belangrike manier waarop hierdie gedeelte verstaan is, is om te verwys 
na die eerste-eeuse apostels en profete wat, soos dié wat in Efesiërs 2:20 genoem 
word, 'n fundamentele en tydelike rol in die geskiedenis van die kerk gespeel het. 
Dus, volgens hierdie verstaan van die gedeelte, leer dit nie die voortbestaan van 
apostels en profete nie. 

Die tweede manier waarop hierdie gedeelte verstaan is, is dat dit wel leer dat God 
sal voortgaan om apostels en profete te gee – saam met evangeliste, pastore en 
leraars – vir die opbou van die kerk. Die apostels en profete wat steeds gegee word, 
beklee egter nie formele ampte of het dieselfde vlak van gesag as die oorspronklike 
Twaalf en Paulus nie. Hedendaagse apostels kan eerder vergelyk word met 
sendelinge en kerkplanters, nie met mense wat die kerk regeer nie. En hedendaagse 
profete is diegene wat woorde van opbou en bemoediging vir individue of plaaslike 
kerke deel, maar nie openbaring gee wat bindend is vir die universele kerk nie. 

Diegene wat vashou aan die tweede begrip van Efesiërs 4:11-13 erken die feit dat 
daar verskillende tipes apostels in die eerste-eeuse kerk was. Die woord "apostel" 
het 'n ietwat buigsame betekenisreeks gehad, net soos die Engelse woord 
"boodskapper" vandag het. Die woord "boodskapper" kan verwys na 'n persoon wat 
deur 'n ander persoon, deur 'n instansie of deur God gestuur word. Op soortgelyke 
wyse is sommige apostels in die vroeë kerk direk deur Christus gestuur, soos die 
Twaalf en Paulus. Ander is deur kerke gestuur. Daardie apostels wat deur kerke 
gestuur is, het nie dieselfde vlak van gesag gehad as dié wat direk deur Christus 
gestuur is nie. Dit is dus hierdie minder gesaghebbende tipe apostel wat God 
vandag aan die kerk gee, volgens hierdie interpretasie van Efesiërs 4:11-13. 



EFESIËRS 2:20  
Nog 'n vers wat dikwels deur NAR-leiers aangehaal word om die hedendaagse 
ampte van apostel en profeet te ondersteun, is Efesiërs 2:20. Maar die meeste 
tradisionele vertolkers glo die apostels en profete wat in hierdie vers genoem word, 
was diegene wat 'n historiese rol gespeel het in die stigting van die eerste-eeuse 
kerk. 

1 KORINTHIËRS 12:28  
NAR leiers wys ook na 1 Korintiërs 12:28 om die hedendaagse ampte van apostel 
en profeet te ondersteun. Maar – hoewel hierdie vers wel identifiseer dat apostels en 
profete 'n belangrike rol in die kerk speel – sê dit niks van hulle wat formele ampte 
beklee of die kerk regeer nie. 

MATTEUS 6:9-13 EN LUKAS 11:2-4  
Een van die hoofgedeeltes wat gebruik word om die NAR-bewering te ondersteun 
dat die kerk die taak het om heerskappy te neem, is die Onse Vader wat in Matteus 
6:9-13 en Lukas 11:2- gevind word. 4. Tog spreek hierdie gebed bloot 'n begeerte uit 
dat God se koninkryk gevestig word; dit sê niks oor hoe of wanneer dit gestig gaan 
word nie. Dit kan dus nie behoorlik gebruik word om NAR-onderrig te ondersteun 
nie. 

HANDELINGE 3:21  
Nog 'n vers wat gebruik word om NAR- dominionisme te ondersteun , is Handelinge 
3:21. NAR leiers beweer dat dit leer dat Christus nie na die aarde sal terugkeer 
voordat die kerk die aarde tot sy oorspronklike ontwerp herstel het voor die sondeval 
nie . Tog is die tradisionele begrip van hierdie vers dat God die Vader Christus sal 
stuur om “alle dinge” te herstel, nie dat die kerk die herstel sal bewerkstellig nie. 

1 KORINTHIËRS 15:24-25  
Nog 'n gedeelte wat NAR-leiers gebruik om hul leringe oor dominionisme te 
ondersteun, is 1 Korintiërs 15:24-25. Hulle beweer dat hierdie gedeelte leer dat 
Christus, deur die kerk, sal heers en Sy vyande sal verslaan voor Sy Wederkoms. 54 
Maar hierdie gedeelte sê nie dat hierdie prestasies deur die kerk bereik sal word nie. 
Dit leer eerder dat Christus self - na sy wederkoms (sien vers 23) - sal regeer en sy 
vyande sal verslaan. 

GESKIEDENIS VAN DIE NUWE APOSTOLIESE HERVORMING  
al word dit die Nuwe Apostoliese Hervorming genoem, is die beweging se 
leerstellings nie nuut nie, maar eintlik baie oud. Deur die kerkgeskiedenis het groepe 
op die rand van die Christendom gepoog om die ampte van apostel en/of profeet te 
herstel, insluitend die Montaniste (tweede eeu), die Irvingiete (1830's) en die 
Apostoliese Kerk (vroeë 1900's). 

Meer onlangs is die herstel van die ampte van apostel en profeet geleer deur die 
leiers van die Latter Rain Revival beweging van die laat 1940's en vroeë 1950's (ook 
genoem die "New Order of the Latter Rain"). Die Latter Rain Revival, wat in Kanada 
begin het, het vinnig na die Verenigde State, Europa en regoor die wêreld versprei. 



Invloedryke Latter Rain-leiers het George Warnock, Franklin Hall en William 
Branham ingesluit. 

Maar die gewildheid van die Later Rain Revival was van korte duur. Op 13 
September 1949 het die Algemene Raad van die Assemblies of God in die 
Verenigde State - die grootste Pinksterdenominasie - 'n resolusie aanvaar wat Later 
Rain-leringe as onskriftuurlik veroordeel het. Kort daarna het die herlewing uitgesterf. 
Nietemin het Later Rain-leerstellings nooit heeltemal verdwyn nie en het later weer 
onder 'n nuwe naam verskyn - dit is die Nuwe Apostoliese Hervorming. 

Daar word dikwels gesê dat die amptelike geboorte van die Nuwe Apostoliese 
Hervorming 21-23 Mei 1996 by Fuller Theological Seminary se "Nasionale 
Simposium oor die Post-Denominasionele Kerk" plaasgevind het. Hierdie 
geleentheid byeengeroep deur die NAR-apostel en voormalige Fuller-professor C. 
Peter Wagner het ongeveer 500 kerkleiers, kerkgroeikundiges en denominasionele 
leiers getrek. Dit het eers die idee van hedendaagse apostels en profete aan die 
groter evangeliese wêreld bekendgestel. 

Die Nuwe Era Apostoliese Hervormingsbeweging in 'n neutedop! 

~ Nuwe Apostoliese Hervormingskultus (LIB)  
Alt. Name: NAR, Narzi's , Joel's Army, The Third Wave, Latter Rain Movement,  
Kingdom Now, Manifest Sons of God, New Order of the Latter Rain, NOLR.  
Erkende sektes: Herdersbeweging, Bethel Kerk, Healing Rooms, Kansas City 
Prophets, iHOP , YWAM, Campus Crusaders.  
Erkende leiers: Hierdie beweging bestaan uit mans en vroue in leierskap.Mans: 
William Branham (oorlede), Loren Cunningham (Stigter van YWAM), Bill Bright 
(Stigter van Campus Crusade), John Wimber , C. Peter Wagner, Chuck Pierce, 
Michael Brown, Che Ahn , Bill Johnson, John Arnott , Mike Bickle , John Kilpatrick, 
Randy Clark, Brian Houston, Lou Engle, Gilman Hill, Os Hillman, Rodney Howard-
Browne, Johnny Enlow , Rick Joyner, John Crowder, Benjamin Dunn, TL Osborne, 
Paul Crouch, Kenneth Copeland, Rodney Howard Brown, David Yonggi Cho, John 
Cameron, Paul de Jong, Kong Hee , Lawrence Khong , Joseph Prince, David Yonggi 
Cho, Oral Roberts, Steve Furtick , Phil Pringle, Peter Mortlock , Gordon Lindsay, Bill 
Hamon , Kenneth Hagin , Benny Hinn , Carlos Annacondia , Samuel Rodriguez.  
Vroue: Doris Wagner, Wendy Alec, Jan Crouch, Beth Moore, Priscilla Shirer, Cindy 
Jacobs, Heidi Baker, Jennifer LeClaire , Carol Arnott , Beni Johnson, Jen Johnson, 
Patricia King, Bobbie Houston, Chris Pringle, Gloria Copeland, Katherine Ruonala ,  
Sleutelskrifte wat hulle misbruik: Handelinge 2:17, Joël 2:23, 2 Kronieke 7:14, 
Efesiërs 4:11-13, Matteus 6:9-11, Matteus 18:18, (MSG – Romeine 8:19), … 
Beskrywing: Die NAR glo in 'n valse evangelie, 'n valse Jesus, 'n valse gees en 'n 
valse opdrag, wat voortspruit uit 'n nie-Christelike geloof. 

Valse Evangelie: Die NAR-kultus verkondig 'n valse evangelie wat hulle die 
"Evangelie van die Koninkryk" (aka Evangelie van Krag) noem. Hierdie evangelie 
beklemtoon dat God "lewend" is en nie "dood" is deur homself aan mense te 
openbaar deur tekens en wonders of materiële seën nie. Ten spyte van die 
bewerings dat hierdie manifestasies van "die evangelie" van God of die drie-eenheid 
is, is die algehele klem op die oorsprong van hierdie "evangeliekrag" van "die 



Koninkryk" of "Hemel" (dus hoekom dit "Die Evangelie van die Koninkryk.” Gevolglik 
is baie bisarre leerstellings en bedieninge uitgevind sodat Christene kan gebruik 
maak van “hemelse hulpbronne”, “God se voorraadkamer”, ens. Hierdie ander 
evangelie word dikwels meer belangrik geag as die evangelie van verlossing en in 
die ergste geval, veroordeel die Christelike evangelie dat dit 'n evangelie van 
regverdige woorde is. 

Valse Jesus: Terwyl hulle bely dat hulle ortodoks is en die belydenisskrifte glo, is dit 
nie waar nie. Hulle ontken dat Jesus ten volle God en volkome mens is. Die NAR 
Jesus is ' n ketterse Jesus bekend as die kenotiese Jesus. Leiers van hierdie 
beweging sal nie op die voorgrond wees saam met hul luisteraars oor hierdie 
waarheid nie, tensy jy vertroud is met gedeeltes wat hulle gebruik om te beklemtoon 
hoe ons in die wonderbaarlike moet optree op dieselfde manier waarop Jesus 
gedoen het.  
Valse Gees: Terwyl hulle beweer dat hulle die Heilige Gees volg, is die gees waaruit 
hulle werk soortgelyk aan die New Age-beweging, wat metafisiese tegnieke 
beklemtoon om die krag van die hemel te benut. Hulle noem hierdie gees spesifiek 
die Gees van Aanneming/ Seunskip (SAS) en klassifiseer hulself bo die Christelike 
geloof en gees. Hierdie gees beklemtoon seunskip en pragmatiese goddelike seën 
en sukses bo en behalwe die Heilige Gees wat die Christen oortuig van sonde en 
hulle ware Dissipels van Christus maak. 

Valse Kommissie: Die NAR het ook 'n valse kommissie uitgevind wat bekend staan 
as die "Sewe Bergmandaat" (ook bekend as "Marketplace Ministry" of "Cultural 
Mandate"). Omdat hulle evangelie baie pragmaties is, probeer hulle om hierdie 
evangelie te bring om stede, kulture, nasies en uiteindelik die hele wêreld te 
transformeer, te herstel of wakker te maak. Hulle doen dit deur te infiltreer deur wat 
hulle die sewe berge (of pilare) van die samelewing noem. 

Terwyl die term "berge" of "pilare" gewild is vir hierdie leerstelling, is dit ook "kanale", 
"sfere" of "geestvormers" genoem. 

Die NAR het ook 'n valse ecclesia uitgevind wat herken kan word as sy leiers 
Apostels en Profete geword het. Om die 'evangelie van die koninkryk' te manifesteer, 
leer NAR-leiers dat "die koninkryk van God binne-in jou is" (Lukas 17:21) uit die King 
James Version. Dit beteken hoofde van die NAR kan manifesteer deur geestelike 
ervaring (Heidi Baker), openbaringskennis Bill Johnson), bonatuurlike tekens en 
wonders (Josh Mills), genesing (Benny Hinn , Todd Bentley), herlewing (Rodney 
Howard-Brown, Reinhard Bonnke ) of koninkryksgroei (Rodney Howard, Yonggi 
Cho, Brian Houston).  
Mense wat sterk op een van hierdie gebiede of in al hierdie gawes werk, word 
beskou as diegene wat optree soos goedgekeur deur God as eindtyd wat Apostels 
en Profete regeer. Hierdie mense word voorgestel as voorbeelde vir Christene om te 
volg terwyl hulle "die Koninkryk bevorder". Om te bevraagteken of nie aan hierdie 
regerende Apostels of Profete te onderwerp nie, is om God self te bevraagteken. 
Alle leiers en leraars moet onder die dekking van die Apostoliese en Profetiese 
netwerke wees, anders werk hulle buite die wil van God en oop vir sataniese aanval. 
Dit beteken dat Christene en kerke wat nie NAR is nie, as dood, godsdienstig, 
opstandig, demonies besete, afvallig of nie van God beskou word nie. 



Die NAR het ook valse praktyke uitgevind. Die NAR 'evangelie' neem 'n metafisiese 
kultusagtige element aan wanneer dit homself deur nuwe openbaring uitdruk hoe 
God nuwe bloudrukke, visie, DNA, goddelike strategieë of strydplanne sal voorsien 
oor hoe om die "Koninkryk" op aarde te bevorder en om " owerhede en magte”. Dit is 
vroeër "Strategic Level Spiritual Warfare" genoem. Dit word nou "Marketplace 
ministry" genoem wat mense leer hoe om suksesvol of revolusionêr in die mark te 
wees om die saak van die Koninkryk te bevorder. 

So word hierdie evangelie geroep om sy lede te versamel om heerskappy oor die 
aarde te neem. Hierdie evangelieaanbieding kan baie sagte of ekstreme vorme 
aanneem. In vergaderings beklemtoon hierdie evangelie dikwels hoe om 'Kingdom 
Living', 'Koninkryksinvloed' of 'Koninkrykspotensiaal' te benut. As gevolg van sulke 
praktyke word die "suksesvolle" individu verhef tot dié van 'n "werkplek-apostel" en 
vorder dus op in die ketting binne die NAR-netwerk. Dit lei daartoe dat mense die 
kerk aanbid. Omdat dit is wat die NAR gedoen het, beklemtoon hulle dat 'n geslag 
wat kom Christus se wederkoms sal inlui deur 'n eindtydse herlewing, oes of 
ontwaking. Die NAR leer dikwels dat een laaste generasie as godagtige persone (of 
selfs Jesus Christus s'n) op aarde sal na vore kom wat die kerk en die wêreld van 
duisternis sal reinig en Christus se wederkoms sal inlui. Hierdie valse leringe staan 
dikwels bekend as die 'Geopenbaarde Seuns van God'-leerstelling, die ' Man-kind' of 
'Seuns van Donder' dwaalleer.  
Toe hierdie beweging in die 1940's wyd gekritiseer en veroordeel is, het dit sy 
omstrede leerstellings en praktyke afgemaak. Daar word egter na hierdie 
leerstellings verwys in baie gewilde megakerke en word voortdurend hernoem om 
die NAR-agenda te verberg. Die beweging het homself voortdurend hernoem 
wanneer dit Apostels, Profete of leiers is wat blootgestel word vir die uitspoeg of die 
beoefening van bisarre dinge of vasgevang in skandale. 

Verskillende afdelings van die NAR 

# Doelgedrewe lewenskultus (PDL) 

Alt. Name: Seeker Sensitive Movement, Seeker Driven Movement ,  
Doelgedrewe (Lewens) Movement, Church Growth Movement Erkende leiers: Rick 
Warren, Bill Hybels , Bob Buford, David Yonggi Cho, Keith Miller, Don McGavran , C. 
Peter Wagner, Michael Fletcher, Charles Simpson, Michael Fletcher, Gary McIntosh, 
Dag Heward -Mills  
Sleutelskrif: Jeremia 29:11, Spreuke 29:18, Beskrywing: Die PDL-beweging het sy 
wortels in die 1948 New Order of the Latter Rain (NOLR) kultus. Onder baie 
restourasie-ketterye wat uit die NOLR na vore gekom het, was dié van die 'Nuwe 
Apostoliese Paradigma' en die 'Nuwe Ding'-leerstelling. Bewys van 'n mens se 
apostoliese gesag was die gewildheid en aantal 'bekeerlinge'. Dit het aanleiding 
gegee tot leerstellings rondom kerkgroei, ('n studieveld wat in 1955 begin is deur 
Donald McGavran in sy boek 'Bridges of God'). Soos die NOLR hul apostels deur die 
Charismatiese Beweging ontwikkel het, het die Nuwe Orde 'n 'Nuwe Wynvel'-model 
van kerk gedruk sodat die 'nuwe manier' van 'kerk doen' die 'Nuwe Wyn' van God 
kon ontvang. Die boek 'The Taste of New Wine' deur Keith Miller het gehelp om 
aanleiding te gee tot die 'New Wine' Magazine en het ook invloedryke apostoliese 
kerk ontelbare groeighoeroes (C. Peter Wagner, David Yonggi Cho, Bob Buford, Bill 



Hybels , Rick Warren) beïnvloed. ; en het gehelp om die Vineyard Movement, New 
Wine Movement (UK) en ander eendersdenkende herlewingskundiges te inspireer. 

Eerder die idee dat kerke vir gelowiges is, het ghoeroes/argitekte/apostels besluit om 
die hele kerkdiens te ontwerp as om vir en te voldoen aan die gevoelde behoeftes 
van ongelowiges. Dit was opsetlik en doelbewus, hul mantra was dikwels "Kerk doen 
vir die onkerklikes ". Dit beteken dat hulle kerk gedoen het vir die sogenaamde 
"soeker". Alhoewel die PDL-kultusse uit die NOLR/NAR gekom het en sinoniem is 
met NOLR/NAR-oortuigings, het Rick Warren se boek 'Purpose-Driven Life' hom tot 
roem in die Christendom en die wêreld versterk. Deur egter die geestelike 
ekstremismes in die NAR af te skeer, het Warren 'n 'nuwe manier' van kerkdoen 
voorgehou deur die idee dat God aan 'soekers' na waarheid 'n doel wil gee aan die 
nie-gelowige te beklemtoon. Wat saam met sy doelgerigte uitbuitings gekom het, 
was sy raad oor kerkgroei, met die klem op 'relevante' maniere om kerk te doen. 
PDL-kultusse beklemtoon dus doel, drome, oorsake, doelwitte, visies en 'geloof' in 
mense se lewens en lok mense in hul kerke deur middel van 
kulturele/tegnologiese/innoverende foefies. Hulle is dikwels anti-skrif en anti-
evangelie. Dit kan hoof in hul frases wees soos, 'Dade nie belydenisskrifte', 
'verkondig die evangelie – gebruik woorde wanneer dit nodig is' of 'Wees lief vir God, 
wees lief vir die naaste '. Deur die evangelie en die bybel af te maak, offer hulle 
Christene op die altaar van relevansie om net die wêreldse in hul kerk te laat groei. 

Kwessies: Die probleem is dat die skrifture in Romeine 3 leer dat “niemand na God 
soek nie. Nee nie een nie”. Die enigste ware soeker in die Skrif is Jesus wat die 
verlorenes soek en red. Die hele soekende kerkmodel is dus gebou op die idee dat 
die kerk onweerstaanbaar gemaak moet word en nie om ou praktyke soos lofsange 
te sing, irrelevante preke (gewoonlik verklarende prediking) voort te sit nie. Hulle 
herdefinieer dikwels liefde, die kerk, die rol van die pastoor, die rol van aanbidding 
ensovoorts om die bokke op lewens- en doelgedrewe boodskappe te lok en te voer 
ten koste van die voeding en voeding van die skape met God se Woord. Verder het 
Christelike kerke nie altaaroproepe nie – net kultusse het dit sodat hulle die 
Christendom kan baster om te wys hoekom hulle groei en hoekom Christene nie is 
nie. Dit is 'n grootpraterige en skuldmakende uitvinding. 

Die PDL-kultusse stem baie ooreen met die Persoonlikheidskultus aangesien albei 'n 
ongesonde siening van die apostoliese leerstellings van die vroeë kerk het. Die klein 
verskil is dat die COP nie noodwendig so obsessief met kerkgroei is nie. Die PDL het 
egter geen Bybelse grondslag om leiers te leer hoe om 'n kerk te laat groei nie. In 
wese gebruik hierdie leiers die krag van God en speel God wanneer hulle leer dat 
hulle die groei doen en nie God nie (Sien 1 Korintiërs 1, Markus 4:26-29). 

^ Persoonlikheidskultus (COP )  
Alt. Name: Hoogte, [Voeg persoon se naam in] MinistriesRecognised Leiers: 
Stephen Furtick , Mark Driscoll, Eric Dykstra, Eddie Long Jr.  
teks (bekend as narcigesis ).  
(LET WEL: Kultus van persoonlikheid kan in enige ander spesifieke kultusbeweging 
na vore kom. Hulle onderskeidende kenmerk is egter hoe gebaseer op die predikant 
wat selfies preek en nie Christelike onderrig nie.) 



$ Health And Wealth Cult (HAW)  
Alt. Name: Health & Wealth, Prosperity cult, Money Magnet Ministries, Buck-suckers 
Erkende leiers: Joel Osteen, Creflo Dollar, Benny Hinn , Brian Houston, Kong Hee , 
Joseph Prince, Phil Pringle, Joyce Meyer, Paula White  
Key scripture: Genesis 14, Spreuke 3:9-10, Maleagi 3:8-11, Matteus 23:23, 1 
Korintiërs 9, 3 Johannes 1:2.Beskrywing: Die Voorspoed en Gesondheid & Rykdom 
kultusse propageer die oortuiging dat Jesus ryk was en arm gesterf het sodat ons 
mag in hierdie lewe ryk, suksesvol, invloedryk en gelukkig wees. 'n Bepalende 
leerstelling van voorspoedkultusse is die bindende, anti-Christelike tiende 
leerstelling. Hierdie leerstelling leer dat as jy nie tiendes aan God gee nie, jy deur 
God self vervloek word of deur die duiwel/verslinder/skuldeiser gebind word. 

(LET WEL: Alhoewel die WOF op welvaart gefokus kan wees, beklemtoon hulle die 
spreek van voorspoed in bestaan en popsielkunde-praktyke. Die HAW-beweging 
leer dat jy tiendes moet gee om voorspoed te verkry onder ander rituele of formules.) 

 

Emergent/Liberal Cult (LIB )  
Alt. Name: Emerging Church, Emergent Church, Liberal Church,Positive Church 
Movement, Liberalism, Cult of Liberalism Erkende leiers: J. Shelby Spong , Doug 
Pagitt , Brian MacLaren , Rob Bell, Brian Zahnd , Peter Rollins, Tony Jones  
Sleutelskrif:Beskrywing: Die Emergent Church was 'n poging om te probeer uitvind 
hoe om kerk te doen in 'n post-moderne konteks om die postmoderne generasies X 
en Y te bereik. Dit was oorspronklik 'n projek saamgestel deur Leadership Network, 
wat uitsien na die kerk wat besig was om te ontstaan in die jongmense. 

Doug Pagitt was die man aan die hoof daarvan wat uiteindelik in twee strome 
verdeel het. Daar was die Emergent Church en die Emerging Church. Die Emergent 
Church was vroeër die liefling van Evangelicals, maar het besluit om hard links te 
gaan (verteenwoordig deur Brian MacLaren , Tony Jones, Doug Pagitt , Rob Bell, 
Phyllis Tickle). Hulle word beskou as die hardlinkse, sterwende, hooflyn, liberale 
kerke en trek hoofsaaklik hul getalle van vorige liberale kerke.  
(LET WEL: Die PDL-beweging is sinoniem met die LIB en kan aangevoer word dat 
dit in die LIB vorder.)Begin: Tussen 1992-2000 nC . 

Woord van Geloof Kultus (WOF )  
Alt. Name: Blab it and grab it, Name it & Claim it, Erkende leiers: Joyce Meyer, 
Kenneth Copeland, Kenneth Hagin , Brian Houston, Phil Pringle, Joel Osteen, Creflo 
Dollar, TD Jakes, Paula White  
Key scripture: Genesis 1-2 , Spreuke 23:7, Spreuke 18:21, Jakobus 3:7 Beskrywing: 
Hierdie spesifieke kultus leer Christene kan lewe, seën, sukses of voorspoed in hul 
omstandighede inspreek. Hierdie hibriede leerstellings het grootliks ontstaan uit New 
Age-mistiek, metafisiese wetenskappe en die okkulte tussen 1890 en die jaar 2000. 
Sy evangelie ondersteun die idee dat net soos ons praat en bely dat Jesus die Here 
van ons lewe is, so ook deur die krag van die "Heilige Gees" in eenheid met ons eie, 
kan ons dinge tot stand bring. Die konsep word verder gedryf om mense te laat glo 
dat hulle geloof moet "spreek", "besluit", "verkondig" of "profeties uitspreek" wat 



dikwels " rhema " genoem word in omstandighede om vorm van bevryding, 
verlossing of redding te sien. 

Hierdie lering raak ingewikkeld en redelik metafisies. Dit kan dikwels oorgaan na 
Nuwe Apostoliese Hervorming, Gesondheid en Rykdom, Persoonlikheidskultus en 
Doelgerigte kultusse om by 'n leier se agenda te pas. Byvoorbeeld, aangesien dit 
dikwels geleer word dat 'n mens positiewe gedagtes, positiewe gevoelens en 
positiewe woorde moet hê om jou wonderwerk vry te stel, is dit nie verbasend dat 
ander kultusse dit neem en dit gebruik om mense te manipuleer nie. 

Baie bekende ketters in die WOF tussen die 1980's tot 1990's het tot die 
gevolgtrekking gekom dat omdat ons dinge soos God kan tot stand bring, dat ons 
klein gode is en dat ons ons 'EK IS-wees' moet erken. Judaïsme en Christendom is 
monoteïstiese godsdienste wat hulle nog net bely het om in een God te glo, nie baie 
nie. As gevolg van die slegte blootstelling van hierdie “Klein Gode”-leerstelling wat 
hulle voorgestaan het, het hierdie lering vir baie jare dormant gebly. 

Rooms-Katolieke Kultus (RCC) Die Beheerliggaam !  
Die Jesuïete Orde. Swart en Wit Pous  
Die Swart en Wit Pous  
Erkende leiers: Wit Pous Sleutelskrif: Matteus 16:18-19 

Mysti -Chicks Uprising (MCU)  
Erkende leiers: Beth Moore, Priscilla Shirer, Lisa Bevere , Holly Wagner, Bobbie 
Houston, Wendy Alec, Paula White, Joyce Meyer, Christine Caine, Jan Crouch 
(oorlede) 

Manly Man Resurgence (MMR )  
Erkende leiers: TD Jakes (OP), Tommy Tenney (OP), Witness Lee, Matthew Vines 
(GLBTI Reformation),  
Sleutelskrif: Beskrywing: Ons het kleiner kultusse onder die kategorie ALT 
geklassifiseer. Kultusse soos Oneness Pentecostalism (Tommy Tenney , TD Jakes), 
Christian Science, Scientology, GLTBI "Reformation"-bewegings (Matthew Vines), 
ens. 

Islam/ Chrislam Kultus (ISL) Genoem Chrislam  
Erkende Leiers: Rick Warren, Brian Houston, [… ]  
Sleutelskrif: N/A Beskrywing: Mense is nie dikwels bewus daarvan dat Islam uit die 
Christendom ontstaan het met Mohammed wat beweer dat hy 'n profeet van God is 
nie. Hy beweer dat Jesus net 'n profeet is en dat hy nie aan die kruis gesterf het nie. 
Wanneer 'n mens die Koran lees, word dit duidelik dat dit geskryf is in reaksie teen 
Jode en Christene. Ons fokus is egter nie noodwendig Islam nie, dit is diegene wat 
Chrislam in sogenaamde "kerke" druk. Hierdie kerke is ongelooflik gevaarlik vir enige 
Christene wat vlug van vervolging terug in hul lande wat deur Islamitiese ekstremiste 
regeer word. Hulle vrees dat sulke instellings private inligting aan hul Chrislam -
beweging/-netwerk kan bekend maak. 

http://trulightradioxm.org.za/teachings/the-black-pope-the-horsemen-of-the-black-horse/


Hebrew Roots Movement Cult (HRM )  
Christelike Sionistiese Beweging 

Christelike Sionistiese Joodse Messias 

Erkende leiers: Jonathan Cahn, Jim Staley, John Hagee , Jim Bakker, Glenn Beck 
(Mormoon), Rosh Hashanah. 

Evangeliese Industriële Kompleks (EIC) 

Alt. Name: Evangelical Industrial  
Recognized Organisations: Trinity Broadcasting Network, GODTV, Lifeway, Hillsong 
, Charisma News, Koorong ,  
Sleutelskrif: NVT  
Beskrywing:  
Beginnings: Dit is van ons mening met die geboorte van die New Order of Latter 
Rain (NOLR) kultus in 1948 dat die opkoms van die EIC ook begin het met William 
Branham. Dit is gedoen deur sy Full Gospel Business Men's Fellowship International 
(FGBMFI) om predikingskringe finansieel te ondersteun en 'Christelike' besigheid en 
media 'n hupstoot te gee. Branham se Voice of Healing-tydskrif, predikingskringe en 
radioprogramme was sy poging om die NOLR-leringe in die 1950's Voice of Healing 
Movement (VHM) te bevorder. Met die verspreiding van NOLR-leringe in publikasies 
en radio, het ander mans en vroue as NAR-apostels begin word toe hulle media en 
propaganda begin inspan het om hul eie bedieninge te bevorder. 
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Hoofstuk 6 ~ Hyper Grace Hiper Genade. 

Die term hiper-genade is gebruik om 'n nuwe vlaag van lering te beskryf wat die 
genade van God beklemtoon met die uitsluiting van ander lewensbelangrike leringe 
soos bekering en belydenis van sonde. Hiper-genade leraars hou vol dat alle sonde, 
verlede, hede en toekoms, reeds vergewe is, so dit is nie nodig vir 'n gelowige om dit 
ooit te bely nie. Hiper-genade lering sê dat, wanneer God na ons kyk, Hy net 'n 
heilige en regverdige volk sien. Die gevolgtrekking van hipergenade-leer is dat ons 
nie gebonde is aan Jesus se lering nie, al is ons nie onder die Wet nie; dat 
gelowiges nie verantwoordelik is vir hulle sonde nie; en dat enigiemand wat nie 
saamstem nie, 'n fariseïstiese wettis is. Kortom, hipergenade-leraars “verdraai die 
genade van onse God tot 'n lisensie vir onsedelikheid” (Judas 1:4) en flankeer met 
antinomianisme. 

Jesus se woorde aan die sewe kerke in die boek Openbaring weerspreek sterk die 
idee dat Christene hulle nooit hoef te bekeer nie. Vir die gemeente in Efese het 
Jesus gesê: “Let op hoe ver julle geval het! Bekeer jou en doen die dinge wat jy eers 
gedoen het. As jy jou nie bekeer nie, sal Ek na jou toe kom en jou kandelaar van sy 
plek verwyder” (Openbaring 2:4). Jesus bestraf vyf van die sewe kerke en eis 
bekering van hulle (Openbaring 2:4, 6, 20; 3:3, 15–19). Ver daarvan dat gelowiges 
ontoerekeningsvatbaar is vir hul sonde, moet hulle aan Jesus verantwoording doen 
vir hul ongehoorsaamheid (sien ook 2 Korintiërs 5:10). 

Verkondigers van hipergenade-leerstellings maak die Ou Testament en die Tien 
Gebooie af as irrelevant vir Nuwe-Testamentiese gelowiges. Hulle leer selfs dat 
Jesus se woorde wat voor Sy opstanding gespreek is deel van die Ou Verbond is en 
nie meer van toepassing is op wedergebore gelowiges nie. Maar is dit waar? 

In Markus 13:31 het Jesus gesê: "Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my 
woorde sal nooit verbygaan nie." Voordat Jesus na die hemel opgevaar het, het Hy 
belowe dat die Vader die Heilige Gees sal stuur wat “julle alles sal leer en julle sal 
herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het” (Johannes 14:26). As Jesus se woorde 
nie meer op gelowiges van toepassing is nie, hoekom moet ons daaraan herinner 
word? 

Hiper-genade onderrig is 'n goeie voorbeeld van die vermenging van waarheid met 
dwaling. ’n Beklemtoning van die skoonheid en krag van God se genade is goed, 
maar sommige onderwysers verwaarloos wat Paulus die “hele raad van God” 
genoem het (Hand. 20:27). Dit is byvoorbeeld waar dat Christene deur God vergewe 
is. Maar dit beteken nie dat ons nooit ons sonde hoef te bely nie. Jakobus 5:16 sê: 
“Bely julle sondes voor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word.” As 
ons ons sondes aan mekaar moet bely, hoekom sou ons dit nie nodig hê om dit aan 
God te bely nie, aangesien elke sonde uiteindelik 'n sonde teen God is (Psalm 
51:4)? 

Ook gee 1 Johannes 1:9 duidelike opdrag aan gelowiges oor sondebelydenis. Dit 
begin met die woord as: "As ons ons sonde bely, Hy is getrou en regverdig om ons 
sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig." Dit is 'n oorsaak/gevolg-



stelling wat impliseer dat ons nie die tweede sonder die eerste kan hê nie. As 
bloedgekoopte kinders van God gaan ons nie voort om ons sonde te bely om uit die 
hel gered te word nie. Ons bely en bekeer ons om 'n intieme verhouding met ons 
Vader te hervestig. Ons is “ posisioneel regverdig”, maar “prakties sondig”. 

Om hierdie argument teë te werk, ontken hipergenade-predikers dat Johannes se 
briewe aan gelowiges geskryf is. 1 Johannes 2:1 begin egter hiermee: “My liewe 
kinders, ek skryf dit aan julle sodat julle nie sondig nie. Maar as iemand sondig, ons 
het ’n voorspraak by die Vader—Jesus Christus, die Regverdige.” Johannes skryf 
duidelik aan gelowiges wat hy persoonlik geken het. Hy dui aan dat sy gelowige 
vriende wel mag sondig, en dat, wanneer hulle dit doen, hulle dit moet bely. 

Hiper-genade predikers beweer ook dat die Heilige Gees nooit Christene van hul 
sonde sal oortuig nie. Volwasse Christene behoort hierdie dwaling dadelik te erken. 
Elke dissipel van Christus het die oorweldigende oortuiging van die Heilige Gees 
gevoel wanneer hy of sy gesondig het. Jesus noem die Heilige Gees “die Gees van 
Waarheid” (Johannes 15:26). Waarheid, volgens sy definisie, sal niks vals duld nie. 
Wanneer die Gees van Waarheid in 'n gelowige hart bly (1 Korintiërs 6:19), bring Hy 
oortuiging oor enigiets wat nie waarheid is nie. 

Samevattend, baie van wat die hiper-genade predikers leer, is geldig. Ons is 
inderdaad uit genade gered, nie ons werke nie (Efesiërs 2:8–9). En God se genade 
is wonderlik, groot en gratis (1 Timoteus 1:14). Hiper-genade lering is egter buite 
verhouding met die res van die Skrif. Elke keer wanneer een leerstelling beklemtoon 
word tot die uitsluiting van die res, begaan ons in dwaling omdat ons nie daarin slaag 
om die Woord “korrek te hanteer” nie (2 Timoteus 2:15). 

Jesus was vol van beide “genade en waarheid” (Johannes 1:14). Die twee is in fyn 
balans, en 'n wenk na weerskante kan lei tot 'n valse evangelie. Ons moet altyd 
enige nuwe lering met die “hele raad van God” vergelyk en leer om enigiets wat selfs 
effens van die waarheid afwyk, te verontagsaam (1 Johannes 4:1). 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofstuk 7 ~ Ridders van Malta en Tempeliers. 

 

Die Illuminati in die Kerk Vandag! 

The Knights of Malta / The Templar Knights / The Sepulcher Knights / Jesuïete Orde 
onder die Swart Pous = Illuminati = Die Swart ruiters van die Boek Openbaring 
genoem die 3de Seël. 

Die Ridders van Malta saam met die Templar Knights van die Kerk van Engeland 
onder die Koningin wat 'n Joint Venture gevorm het genaamd die New Apostolic 
Reformation Movement NAR in kort, Dit is bloot die Heilige Romeinse Ryk en die 
Rooms-Katolieke Kerk, The Black Horse en die White Horse wat 'n Valse 
Leerstelling begin het soortgelyk aan die Ridders se missie om die Charismatiese en 
Pinkster Kerke te penetreer met dieselfde Visie wat die Ridders meer as 'n 1000 jaar 
gelede gehad het. Bou 'n Koninkryk vir Jesus hier op aarde deur die 7 berge / sfere 
van die lewe te verower, noem die 7 bergbeweging. Om reg te stel wat Johannes 
Calvyn, die Franse teoloog, pastoor en hervormer in Genève tydens die Protestantse 
Hervorming 500 jaar gelede gedoen het! Terwyl Jesus Duidelik gesê het! Joh 18:36 
Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van 
hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer 
sou word nie; maar nou is my koninkryk nie van hier nie. 

Beide The Knights-faksies en ander Knight-groepe het altyd probeer om "In God se 
naam" 'n Koninkryk van Voorspoed en Gesondheid in die Naam van Jesus vir hulself 
te bou. Dit is niks nuuts as jy kyk na die Missie en Visie van die NAR / 7 Mountains 
Movement , 

Die skrikwekkende deel is dat hierdie gesamentlike onderneming en die een wat 
tans die Amerikaanse regering en kerke beheer, die gesamentlike onderneming 
tussen die Malta-ridders en die grafridders (nou genoem jesuïete-orde van die swart 
pous) het 'n nuwe valse godsdiens genaamd die Christelike Sionistiese Beweging 
begin. 

Die Christian Sionist Movement in Amerika is tans deel van die NAR Movement en 
beheer Die Wit Huis. Ja die Wit Huis. 

President Trump is 'n Ridder van Malta onder die Swart Pous  
Die vise-president Mike Pence is 'n Christen SionisDie Minister van Buitelandse 
Sake Mike Mike Pompeo is 'n Christelike Sionistiese pres. Trump se skoonseun en 
senior adviseur is 'n graf Joodse ridder onder die Swart Pous.  
Hierdie Groep mans dryf Bybelprofesievervulling in Israel.  
Om 'n "JOODSE MESSIAS" uit hul geledere in die skoot van die Israeliese Volk te 
plaas.  
Die Christelike Sionistiese leier Pastoor John Hagee . 



Beide hierdie Valse Godsdienste bring Apostel Paulus se Profesie na die plek van 'n 
Groot Wegval net voor die Antichris geopenbaar gaan word en vorm tans die NUWE 
WERELDORDE – EEN WERELD GODSDIENS, naamlik die 7 Bergmandaat en 
hierdie geloofstelsel wat beide Aanwesig is in die Heilige Katolieke Kerk en die NAR 
en Christelike Sionistiese Beweging. 

Openb 17:9 en hier is die verstand wat wysheid het. Die sewe koppe is sewe berge 
waarop die vrou sit . 

Meer oor die Ridders van Malta 

Alhoewel jy gewoonlik hierdie organisasie genaamd die "Ridders van Malta" in 
samesweringskringe sal hoor, is hul volle naam 'n mondvol: Die Sovereign Military 
Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta. En, anders as 
sommige van die ander groepe waarvan jy hoor in samesweringsteorieë, is die 
Soewereine Orde van Malta werklik. Hierdie organisasie verskaf humanitêre hulp in 
120 lande. Dit het ook diplomatieke betrekkinge met 104 lande, al is dit nie self 'n 
staat nie. 

So wat presies is die Orde, en hoe het dit vir meer as 900 jaar oorleef? 

Dit is 'n lang storie, maar hier is die basiese beginsels: Die Orde is een van die 
oudste Katolieke godsdienstige ordes in die wêreld. Sy stamboom dateer terug na 
ongeveer 1048 of 1050, toe die kalief van Egipte 'n groep handelaars van Amalfi 
toestemming gegee het om 'n kombinasie kerk, hospitaal en klooster in Jerusalem te 
bou, met die verstandhouding dat die hospitaal pelgrims van alle gelowe en rasse 
sou toelaat. In 1113 het Pous Paschall II 'n bul uitgereik wat die Orde onder die 
gesag van die Heilige Stoel geplaas het, en ook die reg gegee het om sy leiers te 
kies sonder inmenging van ander owerhede, hetsy sekulêr of godsdienstig. 
Aangesien die Kruistogte (om die minste te sê) 'n bloedige, gewelddadige tyd was, 
het die Orde uiteindelik 'n militêre aanslag gekry toe dit pasiënte, pelgrims en 
gebiede van Moslemmagte verdedig het. 

Hierdie twee vermoëns - die onafhanklikheid van ander nasies en die reg om militêre 
mag te gebruik - verskaf die basis vir die Orde se eienaardige aansien in die 
internasionale gemeenskap. 

Dit is geen geheim dat die Orde in die loop van sy eeue-oue bestaan 'n paar op- en 
afdraandes gehad het nie. In 1291, as gevolg van die val van die laaste Christelike 
verbinding in die gebied, het die Orde die eiland Ciprus toegeslaan. Vandaar het die 
Orde na Rhodes verskuif, waar dit een van die kragtigste vlootmagte in die 
Middellandse See gebou het. Die Orde het Rhodes tot 1523 die tuiste genoem, en 
gedurende hierdie tyd het dit sy eie geldeenheid uitgereik en diplomatieke 
verhoudings met ander lande gekweek. Toe Sultan Suleiman (die Manjifieke) die 
Orde maande lank onder beleg gehou het, is die ridders uiteindelik gedwing om die 
eiland oor te gee. 



Vir sewe jaar was die Orde 'n soewereine entiteit met geen grondgebied van sy eie 
nie. Gelukkig het keiser Karel V die eiland Malta aan die Orde geskenk in 1530. Dit 
het geduur tot 1798, toe Napoleon die eiland oorgeneem het. Op hierdie stadium het 
die Orde 'n jarelange reël gehad wat sy magte verbied het om wapens teen ander 
Christene op te hef. Gevolglik het hulle Malta verlaat en deur Messina, Catania en 
Ferrera gereis voordat hulle hulle uiteindelik in Rome gevestig het. 

Meer oor die Knights Templar 

Die Tempeliers was 'n groot organisasie van toegewyde Christene gedurende die 
Middeleeuse era wat 'n belangrike missie uitgevoer het: om Europese reisigers te 
beskerm wat plekke in die Heilige Land besoek terwyl hulle ook militêre operasies 
uitgevoer het. ’n Ryk, magtige en geheimsinnige orde wat historici en die publiek al 
eeue lank gefassineer het, verhale van die Tempeliers, hul finansiële insig, hul 
militêre bekwaamheid en hul werk namens die Christendom tydens die Kruistogte 
sirkuleer steeds deur die moderne kultuur. 

Wie was die Tempeliers?  
Nadat Christelike leërs in 1099 Jerusalem tydens die Kruistogte van Moslem-beheer 
ingeneem het, het groepe pelgrims van regoor Wes-Europa die Heilige Land begin 
besoek. Baie van hulle is egter beroof en vermoor toe hulle deur Moslem-beheerde 
gebiede getrek het tydens hul reis. 

Omstreeks 1118 het 'n Franse ridder genaamd Hugues de Payens 'n militêre orde 
saam met agt familielede en kennisse geskep, wat dit die Arme Mede-Soldaatjies 
van Christus en die Tempel van Salomo genoem het - later bloot bekend as die 
Tempeliers. 

Met die ondersteuning van Baldwin II, die heerser van Jerusalem, het hulle die 
hoofkwartier op daardie stad se heilige Tempelberg – waarvandaan hulle hul naam 
geneem het – opgerig en onderneem om Christenbesoekers aan Jerusalem te 
beskerm. 

Die Pous se goedkeuring  
Aanvanklik het die Tempeliers kritiek van sommige godsdienstige leiers in die gesig 
gestaar. Maar in 1129 het die groep die formele goedkeuring van die Katolieke Kerk 
en ondersteuning van Bernard van Clairvaux , 'n prominente Franse abt, ontvang. 

Bernard het In Praise of the New Knighthood geskryf, 'n teks wat die Knights 
Templar ondersteun en hul groei versterk het. 

In 1139 het Pous Innocentius II 'n Pouslike Bul uitgereik wat die Tempeliers spesiale 
regte toegelaat het. Onder hulle was die Tempeliers vrygestel van die betaling van 
belasting, toegelaat om hul eie oratoriums te bou, en het aan niemand se gesag 
gehou nie, behalwe die Pous s'n. 



The Knights Templars at Work  
Die Knights Templar het 'n welvarende netwerk van banke op die been gebring en 
enorme finansiële invloed gekry. Hul bankstelsel het godsdienstige pelgrims 
toegelaat om bates in hul tuislande te deponeer en fondse in die Heilige Land te 
onttrek. 

Die orde het bekend geword vir sy streng gedragskode en kenmerkende styl van 
kleredrag, wat 'n wit gewoonte vertoon het met 'n eenvoudige rooi kruis. 

Lede het 'n eed van armoede, kuisheid en gehoorsaamheid gesweer. Hulle was nie 
toegelaat om te drink, dobbel of vloek nie. Gebed was noodsaaklik vir hul daaglikse 
lewe, en die Tempeliers het besondere aanbidding vir die Maagd Maria uitgespreek. 

Namate die Tempeliers in grootte en status gegroei het, het dit nuwe hoofstukke 
regoor Wes-Europa gevestig. 

Op die hoogtepunt van hul invloed het die Tempeliers met 'n aansienlike vloot skepe 
gespog, die Mediterreense eiland Ciprus besit en gedien as 'n primêre bank en 
leningsinstelling aan Europese monarge en edeles. 

Uitgebreide Pligte van die Ridders  
, alhoewel die oorspronklike doel daarvan was om pelgrims teen gevaar te beskerm, 
het die Tempeliers sy pligte geleidelik uitgebrei. Hulle het verdedigers van die 
Kruisvaarderstate in die Heilige Land geword en was bekend as dapper, hoogs 
bekwame krygers. 

Die groep het 'n reputasie ontwikkel as vurige vegters tydens die Kruistogte, gedryf 
deur godsdienstige ywer en verbied om terug te trek tensy hulle aansienlik minder is. 

Die Tempeliers het talle kastele gebou en gevegte teen Islamitiese leërs geveg – en 
dikwels gewen. Hul onverskrokke styl van veg het 'n model vir ander militêre bevele 
geword. 

Lees eksklusiewe uittreksels uit die topverkoperboek, "The Templars: The Rise and 
Spectacular Fall of God's Holy Warriors" hier 

Die val van die Tempeliers  
In die laat 12de eeu het Moslem-leërs Jerusalem teruggeneem en die gety van die 
Kruistogte verander, wat die Tempeliers verskeie kere gedwing het om te verhuis. 
Die val van Acre in 1291 was die vernietiging van die laaste oorblywende 
Kruisvaarder-toevlugsoord in die Heilige Land. 

Europese ondersteuning van die militêre veldtogte in die Heilige Land het oor die 
dekades wat gevolg het begin erodeer. Daarbenewens het baie sekulêre en 
godsdienstige leiers toenemend krities geword oor die Tempeliers se rykdom en 
mag. 



Teen 1303 het die Knights Templar sy vastrapplek in die Moslemwêreld verloor en 'n 
basis van bedrywighede in Parys gevestig. Daar het koning Philip IV van Frankryk 
besluit om die bevel af te bring, miskien omdat die Tempeliers die skuldige heerser 
bykomende lenings geweier het. 

Arrestasies en teregstellings  
Op Vrydag, 13 Oktober 1307, is talle Franse Tempeliers gearresteer, insluitend die 
orde se grootmeester Jacques de Molay . 

Baie van die ridders is wreed gemartel totdat hulle beken het op valse aanklagte, wat 
dwaalleer, homoseksualiteit, finansiële korrupsie, duiwelaanbidding, bedrog, spoeg 
aan die kruis en meer ingesluit het. 

’n Paar jaar later is tientalle Tempeliers in Parys op die brandstapel verbrand vir hul 
bekentenisse. De Molay is in 1314 tereggestel. 

Onder druk van koning Philip het Pous Clemens V die Tempeliers teësinnig in 1312 
ontbind. Die groep se eiendom en geldelike bates is aan 'n mededingende orde, die 
Knights Hospitallers , gegee . Daar word egter gedink dat koning Philip en koning 
Edward II van Engeland die meeste van die Tempeliers se rykdom beslag gelê het. 

The Knights Templar Today  
Die Katolieke Kerk het erken dat die vervolging van die Knights Templar 
ongeregverdig was. Die kerk beweer dat pous Clement onder druk geplaas is deur 
sekulêre heersers om die orde te vernietig. 

Terwyl die meeste historici saamstem dat die Tempeliers 700 jaar gelede ten volle 
ontbind het, is daar sommige mense wat glo dat die orde ondergronds gegaan het 
en tot vandag toe in een of ander vorm bestaan. 

In die 18de eeu het sommige groepe, veral die Vrymesselaars, verskeie van die 
Middeleeuse ridders se simbole, rituele en tradisies laat herleef. 

Tans is daar verskeie internasionale organisasies wat na die Knights Templar 
gestileer is waarby die publiek kan aansluit. Hierdie groepe het verteenwoordigers 
regoor die wêreld en poog om die waardes en tradisies van die oorspronklike 
Middeleeuse orde te handhaaf. 

Deur die jare het verskeie verhale oor die ridders se geheimsinnige werk opgeduik. 
Meer onlangs het stories oor die legendariese Tempeliers hul weg gevind in gewilde 
boeke en flieks. 

Sommige historici het beweer dat die Tempeliers moontlik honderde jare nadat die 
Kruistogte geëindig het, in die geheim die Kleed van Turyn bewaar het ('n linnedoek 
wat vermoedelik op Jesus Christus se liggaam geplaas word voor begrafnis). 



Nog ’n wydverspreide opvatting is dat die ridders godsdienstige artefakte en 
oorblyfsels, soos die Heilige Graal, die Verbondsark en dele van die kruis van 
Christus se kruisiging ontdek en bewaar het. 

Verskeie ander idees en mites bestaan oor die Tempeliers se geheime operasies. 
Die gewilde roman en film The Da Vinci Code bied 'n teorie aan dat die Tempeliers 
betrokke was by 'n sameswering om die bloedlyn van Jesus Christus te bewaar. 

Alhoewel baie van hierdie bespiegelings as fiktief beskou word, is daar geen twyfel 
dat die Knights Templar intrige en fassinasie uitgelok het en waarskynlik nog jare 
lank sal voortgaan om dit te doen nie. 

Meer oor die Sepulcher Knights. 

Die Ruiter-orde van die Heilige Graf van Jerusalem (Latyns: Ordo Equestris Sancti 
Sepulcri Hierosolymitani , OESSH), ook genoem Orde van die Heilige Graf of 
Ridders van die Heilige Graf, is 'n Rooms-Katolieke orde van ridderskap onder die 
beskerming van die Heilige Stoel. Die Pous is soewerein van die Orde. Gestig as 
Miliete Sancti Sepulcri verbonde aan die Augustynse Kanonreëlmatige van die 
Heilige Graf in Jerusalem, erken in 1113 deur Pouslike bul van Pous Paschal II en 
van Pous Calistus II in 1122. Dit spoor sy wortels na ongeveer 1099 onder die 
Frankiese Hertog Godfrey van Bouillon, Advocatus Sancti Sepulchri , “Verdediger 
van die Heilige Graf”, een van die leiers van die Eerste Kruistog en eerste heerser 
van die Koninkryk van Jerusalem. Dit is 'n internasionaal erkende orde van 
ridderskap. 

Benewens die gewone kanonne (die Fratres ), het vroeë lede sekulêre kanonne ( 
Confratres of Sergentes ), Milites Sancti Sepulcri , gewapende ridders van 
dapperheid en toewyding wat uit die kruisvaardertroepe gekies is, ingesluit. Saam 
het hulle belowe om die Augustynse Reël van armoede en gehoorsaamheid te 
gehoorsaam, en het spesifiek onderneem om die Heilige Graf en die heilige plekke 
onder bevel van die Koning van Jerusalem te verdedig. Vandag nog gee die orde 
aan kanonne sowel as ridders, met die primêre missie om "die Christelike 
teenwoordigheid in die Heilige Land te ondersteun". 

Met die val van die Koninkryk van Jerusalem deur Jerusalem in 1187 en Akko in 
1291, is die prerogatief aan adoube Ridders van die Heilige Graf oorgedra aan die 
Franciskaanse Bewaring van die Heilige Land, die hoogste Katolieke gesag in die 
Heilige Land gedurende die Middeleeue . In 1496 het Pous Alexander VI die Groot 
Bediening in die Pousdom beklee. In 1847 is die Latynse Patriargaat van Jerusalem 
deur Pous Pius IX herstel en die ridderorde is herorganiseer op grond van wetlike en 
geestelike bande met die Heilige Stoel. Vanaf 1949 was grootmeesters kardinale. Dit 
is die enigste ridderorde, saam met die Soewereine Militêre Orde van Malta, wat 
deur die Heilige Stoel erken en beskerm word. 

Die orde vandag het na raming sowat 30 000 ridders en dames in 60 
luitenantskappe regoor die wêreld, insluitend monarge, staatshoofde en hul 
metgeselle. Die huidige Kardinaal Grootmeester is Edwin Frederick O'Brien sedert 



2011, en die Latynse Patriarg van Jerusalem is Groot Prior. Sy hoofkwartier is geleë 
by Palazzo Della Rovere en sy amptelike kerk in Sant'Onofrio al Gianicolo , albei in 
Rome, naby die Vatikaanstad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofstuk 8 ~ Die Heilige Romeinse Ryk Nuwe Wereld 

Orde. 

 

Die Swart Pous!  

Die ware leier van die Illuminati . 

Swart Pous. "Swart Pous" is 'n benaming wat aan die Generaal Superior gegee 
word. Die naam spruit uit sy leierskap van die grootste Katolieke, manlike 
godsdienstige orde en van die kleur van die gewone swart sokkie wat deur lede van 
die Genootskap gedra word, insluitend die Generaal Superior. 

Die Generaal Superior van die Genootskap van Jesus is die amptelike titel van die 
leier van die Genootskap van Jesus – die Rooms-Katolieke godsdiensorde wat ook 
bekend staan as die Jesuïete. Hy word oor die algemeen aangespreek as Vader 
Generaal. Die posisie dra soms die bynaam van die Swart Pous, vanweë sy 
verantwoordelikheid vir die grootste Katolieke, manlike godsdienstige orde en word 
gekontrasteer met die wit drag van die Pous. Die een-en-dertigste en huidige 
Generaal Superior is die Eerwaarde Vader Arturo Sosa, verkies deur die 36ste 
Algemene Gemeente op 14 Oktober 2016 

Die formele titel in Latyn is Praepositus Generalis , wat regverdig weergegee kan 
word as "generaal-hoof" of selfs, "president-generaal". Die term is nie van militêre 
oorsprong nie (ten spyte van populêre wanopvattings en Ignatius van Loyola se eie 
militêre agtergrond) maar is afgelei van “algemeen”, in teenstelling met “besonder”. 
Hierdie gebruik stem ooreen met ander Katolieke godsdienstige ordes, soos die 
Dominikane se “meester-generaal”, Franciskane se “minister-generaal”, Carthusians 
se “voor-generaal”, en met siviele poste soos Posmeester-generaal en Prokureur-
generaal. Die Jesuïete is georganiseer in provinsies, elkeen met 'n provinsiale 
meerdere, (gewoonlik na verwys as die "Provinsiale Vader" of net "Provinsiaal"), met 
die hoof van die orde as die "algemene meerdere", vir die hele organisasie. As 'n 
groot meerdere word die Generaal-Opperste as "Baie Eerwaarde" gestileer. 

Die kragtigste man in die wêreld?  
"Die Swart Pous " ? 

So, jy het gedink jy is nou redelik goed ingelig oor al die hoofspelers op die 
"sameswering" speelveld? Jy hoor dalk al jare van (of het op jou eie raakgeloop) van 
die verskillende elemente van die samelewing wat ons wêreld van agter die skerms 
beheer. 

Die Swart Pous is die 'President van die Wêreld' 



Hy is die magtigste man op aarde wat oor maritieme wette (besigheid ) heers. Hy 
beheer die bankstelsel, Vrymesselary en die Geheime Dienste (CIA, FBI, NSA, SIS, 
MI6, Scotland Yard, Mossad , CSIS, DGSE, FSB ). 

Die Vatikaan besit 60% van alle Israel-lande en die land van die Tempelberg vir die 
Salomo-tempel waar hulle hul troon wil hê 

Hy is deel van die Arcana Arcanorum wat beheer word deur die Pouslike Bloedlyne 
binne die I-Mori. Hierdie bloedlyne is die omega punt van beheer. Dit is die Farnese, 
ORSINI, Aldobrandini , Somaglia en Breakspear . Hul oorlogskamer-bevelsentrum is 
binne die Borgo Santo Spirito wat raketbeskerm is! Viktor Emmanuelle IV wou 
hierdie streek van Rome vernietig. Henry Breakspear en Pepe Orsini is in hoë 
beheer! Jesuïete -bystandsoldaat , James Grummer , beheer die United States 
Corporation. 

Swart Pous Adolfo Nicolas, Generaal Superior van die Society of Jesus Diabolical 
Plan for a New World Order. 

1. Die Superior Generaal van die Jesuïete Die Swart Pous, Adolfo Nicolas en sy 6 
generaals beheer die “Wit Pous” Pous en die Vatikaan. 

2. Die Illuminati , Sioniste, globalistiese Elites, Raad vir Buitelandse Betrekkinge, 
Bilderberg-groep, Vrymesselaars, Raad van 300 en die bose Raad van Trent. 

3. Die Jesuïete beheer die Tempeliers, Ridders van Columbus en die Ridders van 
Malta. 

4. Die CIA, FBI, NSA, ASIO, MI5, MI6, NCIS, FSB, DGSE, Mossad en elke 
intelligensie-agentskap in die wêreld is messelaars en word deur die Jesuïete 
beheer. 

5. Die Jesuïete het alle regerings en leiers geïnfiltreer soos Obama, Rudd, Blair, 
Jintao, Sarkozy, Peres is slegs marionette wat Jesuïete opdragte uitvoer. 

Generale Superiors word verkies deur die Algemene Gemeente van die 
Genootskap, gedagvaar by die bedanking, aftrede of dood van 'n posbekleër. 
Generaal-overste word lewenslank verkies en byna almal het lewenslange termyne 
uitgedien, die uitsonderings is vader Pedro Arrupe (bedank weens swak gesondheid) 
en sy opvolger, vader Peter Hans Kolvenbach . 

Kolvenbach se bedanking is in Februarie 2006 aangekondig, wat gelei het tot die 
sameroeping van die 35ste Algemene Gemeente. Daardie Algemene Gemeente het 
die huidige Generaal Superior van die Genootskap, Vader Adolfo Nicolás , verkies 
wat Kolvenbach opgevolg het . 

Die profesie oor die wedergeboorte van die Heilige Romeinse Ryk is een van die 
mees kritieke profesieë in die hele Bybel. Sonder behoorlike begrip van hierdie 



profesie, is dit onmoontlik om werklik die hele omvang van die profesieë wat God 
aan ons gegee het te begryp. 

Die profesie oor die wedergeboorte van die Heilige Romeinse Ryk is een van die 
mees kritieke profesieë in die hele Bybel. Die wedergeboorte van die Heilige 
Romeinse Ryk het eintlik op 3 November 2009 plaasgevind. Die vervulling daarvan 
was een van die vyf belangrikste profetiese vervullings in die afgelope tweeduisend 
jaar. Een rede waarom hierdie profesie so belangrik is, is omdat die Antichris en die 
Valse Profeet albei uit hierdie hergebore Heilige Romeinse Ryk sal kom. 

Kom ons verstaan eerstens die omgewing toe hierdie profesie gegee is. Toe dit 
geskryf is, was Israel onder Babiloniese ballingskap. Die Joodse volk was vir 
sewentig jaar in ballingskap gestuur weens hulle ongehoorsaamheid aan God. 
Daniël en die drie Hebreeuse kinders was van die eerstes wat in ballingskap gegaan 
het. Vanweë hul vermoë en uitsonderlike intelligensie is hulle vinnig in leiersposisies 
geplaas. Daniël het een van die geestelike raadgewers van Nebukadnesar, die 
koning van Babilon, geword. Babilon het destyds die hele wêreld regeer. 

Een nag het Nebukadnesar 'n droom gedroom. Toe hy die volgende oggend wakker 
word, het hy geweet hy het 'n baie ongewone droom gedroom, maar hy kon nie 
onthou wat hy gedroom het nie. Nebukadnesar het geëis dat sy wyse manne vir hom 
sy droom en die betekenis daarvan vertel. Toe hulle nie vir die koning sy droom kon 
vertel nie, was Nebukadnesar so kwaad dat hy beveel het om al die wyse manne in 
die koninkryk dood te maak. Toe Daniël hoor van die koning se droom en sy bevel 
om al die wyse manne in sy ryk uit te roei, het hy tyd gevra van Arioch , die koning 
se owerste, en belowe om aan die koning sy droom te vertel. Daniël en die drie 
Hebreeuse kinders het gebid en gevas en God gevra om die koning se droom te 
openbaar. Daardie nag het God vir Daniël in 'n droom gewys wat Nebukadnesar 
gedroom het en die betekenis daarvan. 

Die volgende dag is Daniël in die teenwoordigheid van die koning ingelei. Daniël het 
vir die koning gesê dat hy nie self die droom kon ken of uitlê nie. Hy het egter 'n God 
gedien wat die geheime van mense se harte openbaar, en Hy kon sy droom 
openbaar. Dan het Daniël voortgegaan om die koning te vertel wat God hom gewys 
het. 

Die Bybel is uiters akkuraat.  
Kyk hierna!  
Die Swart Perd / Swart Pous beheer die wêreld 

520 Voor Christus. +- 2500 jaar gelede gee die Heilige Gees vir Sagaria (Hebreeuse 
profeet) 'n visioen om die 4 perde (Evil Believe-stelsels) te sien neergeskryf in 
dieselfde hoofstuk en hoeveelheid verse in die Boek Openbaring wat Jesus vir 
Johannes 650 jaar later gewys het, 

Openbaring 6 v 1 – 6 en Sag 6 v 1 – 6 



In Sag 6, Hy sien dat die Wit Perd en die Swart perd saam na die Noorde hardloop. 
Die Wit Perd is die Valse Geloof van die Heilige Romeinse Ryk = Die Rooms-
Katolieke Kerk met die Wit Pous in beheer 

Die Swart Perd is die Evil Believe-stelsel wat Kapitalisme genoem word. met ander 
woorde die Illuminati . Dit word beheer deur die Swart Pous, wat nou die Wit Pous 
beheer, so dit is die Heilige Romeinse Ryk wat hergebore is. Uit hierdie groep sal die 
Valse Profeet en die Antichris opstaan, 

Albei hierdie perde het saam in 'n noordelike rigting begin hardloop. Beide hierdie 
bose glo stelsels wat buig voor Satan is gebaseer in die Noord-Europese Unie. 

Dit word in hierdie artikel bevestig dat die Swart Perd nou in beheer is van die Wit 
Perd en die Ruiter van die Swart Perd = Die Swart Pous wil sy Troon op Tempelberg 
in die 3de Tempel hê wanneer dit uiteindelik Gebou word. 

Dit word ook in hierdie aangehegte Artikel bevestig dat die Swart Pous die 
Tempelberg in Jerusalem besit 

Dit word ook bevestig dat die Swart Pous die Knights-faksies van die Templar 
Knights en die Malta Knights beheer. En aan die einde is die Meester van Beide 
Valse Godsdienste wat tans die Groot Afval in die Kerk veroorsaak, genoem die 
Valse Leerstelling van die New Age Apostolic Reformation Movement (NAR) en die 
Christian Sionist Movement wat tans in die hande van die Trump-administrasie is. 

Dit kom hierop neer. Die Joodse Messias wat sal kom, sal die volgende verkose 
Swart Pous van die Heilige Romeinse Ryk wees wat weer gebore is. En hy sal Via 
die Christian Sionist Movement kom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoofstuk 9 ~ Koninkryk Nou - Die Koninkryk van God 

op Aarde - 1000 Jaar Aardse Heerskappy. 

Koninkryksheerskappy, of 'Herstel'-teologie het in die afgelope dertig jaar of so tot 
gewilde aanvaarding gestyg, en het mettertyd vertroue en krag gekry en sy 
leerstelling ontwikkel soos dit gevorder het. Dit is nou, ten minste in die VK, die 
kragtigste en mees invloedryke beweging in die Kerk, en lok baie van die ywerigste 
wedergebore Christene na sy leringe en strewes. Die meerderheid charismatiese 
Christene is op een en ander manier deur Herstellingsleerstellings beïnvloed. Daar is 
baie strome binne die Restoration Movement in die VK, maar hul leringe is oor die 
algemeen soortgelyk en sal hier as een entiteit beskou word 

Herstelteologie is 'n integrale deel van die meerderheid van 'herder' (dissipline) 
genootskappe en huiskerke. Dit is ook teenwoordig in baie hoofstroom Kerk 
denominasies. Daar bestaan egter ernstige twyfel oor die geldigheid daarvan as 'n 
werklike skriftuurlike teologie. Die feit van sy gewildheid is geen bewys van die 
egtheid daarvan nie – die waarheid is nie altyd gewild nie, en waarlik Bybelse 
Christendom was nog altyd 'n minderheidsgodsdiens. 

'N NUWE WÊRELDBESKOUING 

Die leerstellings van herstel is gewortel in die aarde. Hulle basis is die (valse) 
leerstelling dat die mens oor hierdie aarde moet heers en dit ten goede moet 
verander voordat Jesus kan kom. 

Die klem het dus verskuif van 'opkyk' na 'rondkyk' om te sien wat gedoen kan word 
om die omgewing te lap en die samelewing in 'n godderlike een te verander. Hierdie 
skema is onskriftuurlik en moet as dwaalleer verwerp word – tien redes word 
hieronder gegee: 

REDE EEN: 

Dit vereis 'n universele Koninkryk van God op aarde.  
Dit is duidelik dat, om die samelewing te verander en Bybelse wette vir die nasies in 
te bring, om die mens se gewoontes van hebsug en geweld te verander, sou daar 'n 
wêreldregering moet wees onder leiding en gepolisieer deur Herstel Christene. (Die 
Romeinse godsdiens-politieke ryk het dit amper in vervloë tyd bereik, maar teen 'n 
hoë koste – die onderdrukking van die massas, grootskaalse armoede en onkunde, 
die verdwyning van die Bybeltekste in die algemene taal, pouslike misbruike, 
priesterlike heerskappy en die slagting van duisende andersdenkendes en 
sogenaamde ketters wat geweier het om die knie voor Romeinse diktators in die 
Kerk te buig.) 



Hierdie stelsel vereis gehoorsaamheid aan die Wet. As enige godsdiensstelsel 
wêreldwyd ingestel gaan word, onder baie wat slegs 'n tekenbare onderwerping 
daaraan bied, moet daardie godsdiens natuurlik sterk afgedwing word en deur reëls 
en regulasies beheer word. Trouens, die godsdiens wat deur Restorasie (en ander) 
Christelike bewegings vir wêreldtransformasie vandag voorgestel word, is een wat 
ten nouste geskoei is op die Ou -Testamentiese Wet. Elke deel van die wêreldstelsel 
– wet, regering, medisyne, onderwys, ens . – sou deur Bybelse voorskrifte beheer 
word. Maar die Nuwe Testament demonstreer dat Wet nie die mensdom kan red nie 
en dat die enigste hoop vir die mens in regverdiging deur geloof is. Die Wet het 
misluk om die mensdom te transformeer en dit sal altyd. [Rom 7:6] Maar Herstel 
Christene hoop om dit op te wek as die basis van 'n nuwe era van vrede en 
geregtigheid. 

Deur herstelleringe tot hul logiese gevolgtrekking te neem, is dit duidelik dat niks 
minder as wêreldkerstening die wonderwerk van planetêre redding sou verrig nie. 
Dit, sê die leiers, sou die 'Koninkryk van Vrede en Geregtigheid' wees wat in die Ou 
Testament beloof is. Gegewe die toestand van die menslike hart, en satan se planne 
vir wêreldheerskappy, sou dit egter meer waarskynlik die universele skrikbewind 
deur Antichris wees! In die Woord van God word nie universele gehoorsaamheid nie, 
maar universele boosheid voorspel voor die Koms van Christus, en alle nasies sal 
die sataniese planne van die 'Dier' volg. [Openb 13:3 ,4 ] Om te begin organiseer en 
te netwerk vir 'n Nuwe Orde en vir globale heerskappy is om groot dele van die Kerk 
in die hande van ''n ander Christus' en ''n ander evangelie' te gooi. 

REDE TWEE: 

Dit beroof die Jode van hulle Ou erfenis.  
Ten einde Bybelse bewys te lewer van hul rol as aardverlossers en wetgewers, en 
om hul aanspraak om die Koninkryk van God op aarde te wees, te ondersteun, moet 
restourasieleiers die Ou Testamentiese beloftes van God aan die nasie Israel en 
maak hulle van toepassing op die Kerk. 

Hulle het op rekord gegaan en gesê dat Israel geen verdere plek in God se 
toekomsplan het om die nasies te seën nie, en ook nie sal die 'koninkryk'-beloftes 
van die OT spesifiek vir Israel uitkom nie, maar slegs deur en deur die Kerk. Die 
Jode het hul Messias verwerp, sê hulle, en so hul erfenis verbeur. Maar God , wat 
nooit kan lieg of Sy Woord kan breek nie, het spesifieke materiële seëninge van 
grond, voorspoed, nasieskap, vrede en oorwinning aan die letterlike nasie Israel in 
die toekoms belowe. Hierdie beloftes is nooit vervul nie en kan slegs vervul word in 
die konteks van 'n hersameling en geestelike opstanding van Jode in die letterlike 
land Israel. [ Jer 31:35-37] 

REDE DRIE: 

Dit verwyder die bewustheid van die Wederkoms van die Here. 

 
Die klem op aardse triomf vir die Kerk en lang jare van oorwinnende heerskappy wat 



die Here se Koms voorafgaan, verwyder die behoefte om te 'waak en bid' en gereed 
te wees vir daardie Dag. Baie sensitiewe Christene is bewus daarvan dat die tekens 
wat lei tot die Wederkoms van die Here Jesus in hierdie geslag vervul word, en dat – 
om die waarheid te sê – die Koms baie gou kan wees. Indien wel, behoort ons op 
ons hoede te wees teen laksheid en misleiding, soos Jesus gewaarsku het. Maar die 
Herstellingsleer beloof uiteindelike triomf vir die Kerk in plaas van die verdrukking 
van die eindtyd wat in die Woord geprofeteer word, en moedig dus 'n sorgelose 
gesindheid aan. 

REDE VIER: 

Dit ontken die skriftuurlike profesieë van die eindtyd.  
Omdat herstellering die binding van die bose, en die 'heerskappy' van die 
regverdiges, by die EERSTE koms van die Here plaas, pas dit ons begrip van die 
boek Openbaring en die ander profesieë van die Einde radikaal aan. Volgens hierdie 
skema word die Verdrukking, Antichris, Afvalligheid ensovoorts histories in die 
VERLEDE geplaas, of anders word dit uitgemaak as simboliese interpretasies van 
gewone antagonisme teen die seëvierende Kerk. Die Herstellingsbegrip van profesie 
is grotendeels NA-millennium. Dit wil sê, dit plaas die Wederkoms van Christus NA 
die heerskappy van geregtigheid en vrede. Daarom, wat nou verwag word, is nie 
verdrukking nie maar triomf. Dit is baie gevaarlik, veral aangesien die Skrif waarsku 
dat, voordat Jesus terugkeer, 'n wêreldleier sal opstaan wat beweer dat hy Messias 
is. [2 Thess 2:3 ,4 ] Dit mag wees dat Herstel Christene, onbewus van die ware 
profetiese kalender, hierdie man as Christus sal aanvaar. 

REDE VYF: 

Dit ontken die soewereiniteit van die Godheid.  
Herstel leerstellings beweer dat Jesus NIE KAN terugkeer voordat al Sy vyande 
onder die voete van die Kerk geplaas is nie (insluitend die dood, vermoedelik). Sy 
koms is nie op die bestemde tyd wat deur God bepaal is nie, soos die Skrif sê 
[Handelinge 1:7] maar moet wag op die voorbereidings wat deur die Kerk vir Hom 
gemaak is, want die wêreld moet geëvangeliseer en gered word en die Bruid moet 
totaal verenig wees en sonder vlek of rimpel wanneer Hy kom. Die Bybel sê egter 
dat baie min gereed sal wees wanneer Jesus kom, en dat die reiniging van die Bruid 
'n werk van die Heilige Gees is, nie Christelike leiers nie. [Lukas 18:8/Matt 7:14] 

REDE SES: 

Dit vereis godsdienstige eenheid.  
Aangesien die wêreld volgens hierdie leerstelling geëvangeliseer en gereinig moet 
word en aangesien dit nie deur individuele kerke gedoen kan word nie, is dit 
noodsaaklik dat alle denominasies saamstaan om die werk te doen. Die plan vir 
Wêreld-evangelisasie behels 'n omverwerping van leerstellige verskille (soos 
regverdiging deur geloof alleen) om Rooms-Katolieke en liberale toe te laat om die 
wêreld te help kersten . Maar die Skrif verbied ons om saam te werk met 
ongelowiges en ketters. [2 Kor 6:14] 



REDE SEWE: 

Dit berus op menslike vermoë en wysheid.  
In plaas van die wysheid en krag van die Heilige Gees, vra die skema van 
wêreldherstel die ontwikkeling van die mens se sosiale vaardighede en kennis, 
organisatoriese vermoë, kwaliteite van leierskap, retoriek en die vermoë om 
teëstanders te oorheers. Herstel Christene word nou aangemoedig om 'n volle deel 
te neem in alle areas van die wêreldstelsel om dit van binne te verander. Maar 
Bybelchristene was dikwels die armste en minste intelligente, en het op niks anders 
as die krag van God staatgemaak om hulle prediking te ondersteun nie. Hulle werk 
was om slegs die evangelie te verkondig, en nooit is Christene in die Skrif aangesê 
om die mensdom deur sosiale optrede te verander nie. [1 Kor 2:1-5] 

REDE AGT: 

Dit vereis 'n gestruktureerde Kerkstelsel wat op menslike leierskap gebaseer is.  
Om wêreldheerskappy te vestig, moet Herstel-onderrig onveranderd en universeel 
wees, en dit kan nie gedoen word sonder die gehoorsaamheid van al sy volgelinge 
nie. Dus, 'n stelsel van leierskap [dissipelskap] moet ingestel word om te verseker 
dat elke Christen onder gesag is en nie in staat is om van die lering te dwaal nie. Dit 
sluit almal uit wat nie saamstem met Herstel-leer van die 'eenwêreldryk'. In 
werklikheid onterf dit alle ander Christene van die Liggaam van Christus. Inderdaad, 
sommige herstelgemeenskappe leer dat hulle Kerk die enigste geldige een is, dat 
die deur na verlossing deur die Kerk is, [nie Jesus Christus die Verlosser nie!] en dat 
almal buite die sisteem buite die Koninkryk van God is. 

REDE NEGE: 

Dit vervang Jesus met die Kerk.  
In 'n poging om die aansprake van die Kerk op aarde, as 'n Koninkryk en Gesag wat 
gehoorsaam moet word, te versterk, het die Herstellingsleer naby gekom om Here 
Jesus met Sy Liggaam te vervang. Die eiendomme, vermoëns en gesag van Jesus 
word aan die sigbare Liggaam op aarde oorgedra en Sy funksies as Hoof en 
Regering, Herder en Koning word oorgeneem deur Kerk ouderlinge (namens Hom, 
sê hulle!). Dan word dit die verantwoordelikheid VAN DIE KERK om die goddeloses 
te vernietig en die Koninkryk op aarde te vestig. Dit lei tot menslike arrogansie en 
wedywering, en vervang gehoorsaamheid aan God met onderwerping aan die Kerk. 

REDE TIEN: 

Dit put uit korrupte wortels.  
Wat ons vandag as herstelleerstellings ken, is 'n baster van Romeinse dominionisme 
, liberale a-millennialisme, post-millenniale eskatologie en laatreën-leerstellings. Die 
Later Rain-herlewings van die vroeë 20ste eeu het 'n ideale nuut vir die Christendom 
bekendgestel – dié van die bereiking van godsdienseenheid en 'n goue era vir die 
Kerk deur middel van openbaringskennis en geestelike krag. Baie meer was in die 
skema ingesluit, maar hierdie dwaalleer, alhoewel grootliks in die 1950's afgeskaf is, 



het die charismatiese beweging begin en met ander groepe verbind om die 
Herstelbeweging te vorm. 

Dus, baie huidige dwaalleer oor die "geboorte van die Man-kind" en die rol van 'n 
elite leër van heiliges om die nasies vir God te neem - teenwoordig in Toronto-
leerstellings - kon homself dus die maklikste inplant in charismatiese kerke waar 
herstelleringe reeds die weg gebaan. 

Baie het uit bitter ondervinding in herstelgemeenskappe ontdek dat agter die 
glimlaggende gesigte, kameraadskap, liefdevolle omhelsings en oorwinnende lof, 
daar 'n gees van heerskappy skuil wat enigiemand sal verwond en verbrysel wat nie 
die streep hou nie. 'n Ryk-bouende, selfsoekende arrogansie deurdring baie van die 
Herstel-leierskap, en hulle het bewys dat hulle gesluit is vir regstelling. Gierigheid, 
korrupsie, onsedelikheid en geestelike misbruik het in hierdie klimaat gefloreer – en 
die lering wat soveel op die aarde fokus as ons erfenis het daartoe gelei dat baie so 
verlief geraak het op hierdie huidige wêreld dat hulle byna al sy waardes aangeneem 
het. 

Sonder om te ontken dat daar baie opregte en godvresende Christene binne hierdie 
sisteem is, moet dit ten sterkste gesê word dat Herstelkerke 'n fondament van sand 
is, en die leerstellings wat geleer word (as daar wel Bybelonderrig WORD – want die 
Bybel het amper verdwyn uit sommige kerke!) is onskriftuurlik en ongegrond. 

Enigiemand binne die Herstelstelsel moet baie mooi dink oor die gevare vir hul 
geestelike wandel, en God soek vir 'n volledige openbaring oor hierdie sake. 

Die 3 ellende van Openbaring bepaal die 1000 jaar Duisendjarige 
Koninkryksheerskappy van Jesus Christus,  

Die 1000-jarige Duisendjarige Koninkryksheerskappy van Jesus Christus is die 
Gedeelte van die Bybel wat die meeste misverstaan word en verskeie valse 
leerstellings van demone is rondom hierdie Misverstand gebou. 

Valse leerstellings soos die Jehovah Getuies. Die Nuwe Era Apostoliese 
Hervormingsbeweging, God se Koninkryk op Aarde en die Christen-Sionistiese 
Beweging. 

Kom ons kyk na hierdie en die Waarheid wat die Bybel bevat. 

Dit is wat die meerderheid Christene glo! Die kern van oorvloed Valse leerstellings 
van veranderde godsdiens. 

Vraag: “Wat is die bedeling van die Duisendjarige Koninkryk?” 

Antwoord: In klassieke dispensasionalisme is daar sewe dispensasies. Dit is 
belangrik om te onthou dat dispensasionalisme 'n teologie is wat uit die Skrif afgelei 
word eerder as 'n eksplisiet geleerde leerstelling van God se Woord. Die waarde van 



dispensasionalisme lê in sy sistematiese siening van die geskiedenis se verskillende 
eras en die verskillende maniere waarop die Oue van Dae met Sy skepping in 
wisselwerking tree. 

Die sewende en laaste bedeling bring die hoogtepunt van lewe op Aarde teweeg en 
die naaste ding nog aan hoe God werklik saam met ons op hierdie planeet wou leef. 
Soos die naam aandui, sal die Duisendjarige Koninkryk van Christus vir 1 000 jaar 
duur. 

Die Duisendjarige Koninkryk is die sewende bedeling.  
Rev 20:1 En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die 
afgrond en 'n groot ketting in sy hand. Rev 20:2 En hy het die draak gegryp, die ou 
slang, dit is die Duiwel, en Satan, en hom gebind duisend jaar lank ,  
Rev 20:3 en werp hom in die afgrond en sluit hom op en sit 'n seël op hom, dat hy 
die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar vervul sou wees nie. : en 
daarna moet hy 'n klein seisoen losgemaak word.  
Rev 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die 
oordeel gegee; die dier of sy beeld of sy merk op hulle voorhoofde of in hulle hande 
het nie ontvang nie; en hulle het geleef en saam met Christus geregeer duisend jaar 
lank.Openb 20:5 Maar die ander dode het nie weer lewendig geword voordat die 
duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.Openb 20:6 Salig en 
heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood 
geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam 
met Hom as konings regeer oor duisend jaar.Openb 20:7 En as die duisend jaar 
verstryk het, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, Openb 20:8 en sal 
uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, Gog en Magog 
, om versamel hulle vir die oorlog; wie se getal is soos die sand van die see.  
Rev 20:9 En hulle het opgetrek oor die breedte van die aarde en die laer van die 
heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal 
en hulle verteer.  
Rev 20:10 En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel 
gewerp waar die dier en die valse profeet is, en sal dag en nag gepynig word tot in 
alle ewigheid. 

Rentmeesters: Die opgestane Ou Testamentiese heiliges, die verheerlikte Kerk, en 
oorlewendes van die Verdrukking en hul nageslag 

Die tydperk: Vanaf die wederkoms van Jesus Christus tot die finale rebellie, 'n 
tydperk van duisend jaar 

Verantwoordelikheid: Om gehoorsaam te wees, onbesmet te bly en die Here Jesus 
te aanbid (Jesaja 11:3-5; Sagaria 14:9) 

Mislukking: Nadat Satan uit die afgrond losgemaak is, rebelleer die sondige mens 
nog een keer (Openbaring 20:7-9) 

Oordeel: Vuur van God; die Groot Wit Troon Oordeel (Openbaring 20:9-15) 



Genade: Jesus Christus herstel die skepping en regeer regverdig in Israel, met alle 
heiliges wat bystaan (Jesaja 11:1-5; Matteus 25:31-46; Openbaring 20) 

Die Duisendjarige Koninkryk sal 'n tyd wees wat gekenmerk word deur vrede (Jesaja 
11:6-7; Miga 4:3), geregtigheid (Jesaja 11:3-4), eenheid (Jesaja 11:10), oorvloed 
(Jesaja 35:1-2). ), genesing (Jesaja 35:5-6), geregtigheid (Jesaja 35:8), vreugde 
(Jesaja 55:12) en die fisiese teenwoordigheid van Christus (Jesaja 16:5). Satan sal 
gedurende hierdie tydperk in die afgrond gebind word (Openbaring 20:1-3). Messias 
Jesus sal die welwillende diktator wees wat oor die hele wêreld heers (Jesaja 9:6-7; 
11). Die opgestane heiliges van alle tye sal deelneem aan die bestuur van die 
regering (Openbaring 20:4-6). 

Die Duisendjarige Koninkryk is meetbaar en kom nadat die Koninkryk van God 
(verpersoonlik in Jesus Christus) na die mens gekom het tydens die bedeling van 
Genade. Met Jesus se eerste besoek aan die aarde het Hy genade gebring; by Sy 
Wederkoms sal Hy geregtigheid voltrek en die Millennium inlui. Jesus het Sy 
glorieryke wederkoms tydens Sy verhoor voor die Sanhedrin genoem (Mark 14:62), 
en Hy het na die Duisendjarige Koninkryk verwys toe Hy Sy dissipels geleer het om 
te bid, “Laat u koninkryk kom” (Matteus 6:10, KJV). 

Die rebellie aan die einde van die Duisendjarige Koninkryk lyk amper ongelooflik. Die 
mensdom sal in 'n volmaakte omgewing geleef het met elke behoefte wat na versorg 
is, onder toesig van 'n waarlik regverdige regering (Jesaja 11:1-5), maar hulle 
probeer steeds om beter te doen. Die mens kan eenvoudig nie die volmaaktheid 
handhaaf wat God vereis nie. Die mensdom volg Satan enige kans wat hy kry. 

Aan die einde van die Millennium word die finale rebellie verpletter, en Satan sal in 
die poel van vuur gewerp word (Openbaring 20:10). Dan kom die Groot Wit Troon 
Oordeel waar al die onregverdiges van al die bedelings geoordeel sal word volgens 
hulle werke en ook in die poel van vuur gewerp sal word (Openbaring 20:11-15). 

Na die finale oordeel woon God en sy volk vir ewig in die Nuwe Jerusalem op 'n 
nuwe aarde met 'n nuwe hemel (Openbaring 21). God se verlossingsplan sal 
volkome verwesenlik wees, en die verlostes sal God ken en Hom vir ewig geniet. 

DIE MEESTE VAN DIT IS NIE WAAR NIE WANT HULLE KYK NIE NA WAT 
GEBEUR MET DIE BASIS VAN DAAR GLO NIE. DIE AARDE GENOEM! Die Plek 
waar hulle glo dat hulle saam met Jesus Christus na Sy 2de Koms sal beteuel. 

Wat gebeur met die aarde voor, tydens en na die 2de koms van Jesus 
Christus? Dit is waar die 3 ellende van Openbaring inkom.  
Wat is die 3 ellende? 

Rev 8:13 En ek het gesien en 'n engel deur die middel van die hemel hoor vlieg en 
met 'n groot stem sê: Wee, wee, wee die bewoners van die aarde vanweë die ander 
stemme van die basuin van die drie engele. , wat nog moet klink! 



Dit is die laaste 3 trompette van God, wat die vernietiging van die aarde en die 
mense aankondig wat die merk van die dier geneem het.  
Met hierdie Vers Openbaring 8:13 bevestig die Hemele dat alles Verlede is en dit is 
die Hede en ons as Kinders van God sal nie die Bybel verby hierdie Punt kan lees 
nie. 

John teken aan dat daar 'n punt in die toekoms is waar Bybelprofesie by die punt sal 
kom waar die verlede verlede is en die hede hede tyd is, en dat die 1ste 4 trompette 
geklink het en die volgende 3 trompette sal klink, maar tussen is daar 'n Sny van 
punt.  
Die snypunt is met die Woord m wat nog moet klink, wat beteken die 4 trompette 
voordat dit geklink het, en die tyd wat ons in die hede leef sal die enigste tyd wees 
dat ons die woord van God sal kan lees sonder vervolging en verdrukking. 

Die Woord Wee beteken Uiterste Gevaar en Versigtigheid. Hier waarsku die Engel 
ons dat die 3 Trompette wat nog moet blaas meer buitensporig sal wees as die 
vorige 4 Trompette wat reeds geklink het en ook dat daar 'n groot tydsgaping sal 
wees tussen die 4de Trompet en die 5de Trompet. 

Hierdie vers dui aan dat enigiets wat gebeur het vanaf Openbaring 8 v 1 tot vers 13 
Verlede Tyd is en dit het gebeur wanneer ons hierdie vers verstaan, en vanaf 
Openbaring 9 sal ons nie in die Toekoms die woord van God kan lees of bestudeer 
nie a.g.v. Verdrukking en vervolging. 

Ons sal eenvoudig nie Bybels hê om te lees wat Bybelprofesie verder as hierdie punt 
in die Toekoms bied nie.  
Betekenis: wanneer die 5de Basuin klink Christelike Verdrukking en vervolging sal 
verby wees en dan sal dit verander na 'n ongeredde persone Verdrukking en 
vervolging. 

Op hierdie tydstip is die Merk van die Dier 666 geïmplementeer en die skape word 
van die bokke geskei. Op hierdie punt in die nabye toekoms sal daar net 2 Groepe 
Mense op Aarde wees, Een Groep wat die Merk van die Dier geneem het en 'n 
ander groep wat nie die Merk van die Dier geneem het nie. 

Op hierdie punt sal die Bybel vir niemand meer beskikbaar wees nie, die genade van 
God sal ophou, die tyd om te bekeer en wedergeboorte sal verby wees, die 
doopbaddens sal gesluit wees en geen Heilige Gees-doop sal elke weer plaasvind 
nie. Die afsnypunt vir redding is bereik. 

Die 4de basuin het in 1989 geblaas en die 5de basuin sal weerklink een jaar nadat 
die gruwel van die verwoesting plaasgevind het wat deur Daniël in hoofstuk 11 en 12 
geprofeteer is en deur Jesus in Matt 24 bevestig is. 

Dit is die Bybelprofesieë wat moet plaasvind tussen die 4de trompet en die 5de 
trompet die tyd waarin ons vandag is, huidige tyd, 2018 . 



Die Volgende Profesie wat tans in die Midde-Ooste speel  
The Ships of Chittim . As Iran die Koning van die Noorde Saoedi-Arabië, die Koning 
van die Suide, per see sou aanval, maar die 6de Vloot van die VSA sal hulle keer, 
genoem die Skepe van Chittim , Daniël hoofstuk 11 

Na hierdie. Iran het saam met Rusland, Turkye, Libanon en meer lande aangesluit 
en groepe sal Israel aanval wat die Gog en Magog oorlog genoem word. Esegiël 38 
en 39. Dit sal lei tot 'n kernaanval teen Israel wat God sal terugslaan in Sirië, Libanon 
so ver as Iran, Irak, Turkye en Rusland. 

Hierna sal die langverwagte Joodse Messias verskyn en 'n 7 jaar 
Vredesooreenkoms tussen Israel en die res van die Wêreld reël.  
Tydens hierdie Vredesooreenkoms sal Israel goedkeuring kry om hul 3de Joodse 
Tempel, Openb 11, te bou. Die Palestina-land sal in die Ou Judea gebore word. En 
Christene sal hulle Een op Een Groot Herlewing en Laaste uitstorting van die Heilige 
Gees hê. 

Dan 3 en 'n half jaar in die 7 jaar Vredesooreenkoms, Synde 42 maande of 1260 dae 
Die Joodse Messias sal die Antichris word wat die Daaglikse Opofferings stop en die 
Gruwel van Verlatenheid in die Tempel plaas as die selfverklaarde God van die 
Heelal.  
Die Antichris sal dan die Merk van die Dier 666 vanaf sy nuwe Hoofkantoor, die 3de 
Joodse Tempel, implementeer. 

Vir ongeveer 'n jaar sal hy veg om almal op aarde te merk met die merk van die dier 
in hul hand of voorkop. 

Sodra God dink hy het genoeg tyd gehad en wanneer almal wat die merk van die 
dier moes ontvang dit ontvang het, sal die 5de basuin weerklink.  
Kom ons kyk na die Basuine van Openbaring. 

Die Bybel dui in Openbaring aan dat sewe basuine sal blaas voor die einde van die 
eeu en die Wederkoms van Jesus Christus. 

4 van die sewe het reeds geklink soos blyk uit kritieke oomblikke in onlangse 
geskiedenis ,. Ons begrip van Bybelse profesieë en die gebeure wat reeds gebeur 
het, sal ons lei in wat om te verwag wanneer die laaste 3 trompette sal blaas. 

Die eerste twee trompette 

In Openbaring 8:7 beskryf Johannes 'n apokaliptiese visioen. Sy visioen verduidelik 
die sneller gebeurtenis van die blaas van die eerste trompet - hael en vuur gemeng 
met bloed wat op die grond val, en ongeveer 33% van al die gras en bome in die 
bekende wêreld vernietig.  
Tydens die Eerste Wêreldoorlog is groot hoeveelhede artillerie-skulpe en chemiese 
middels vir die eerste keer in die geskiedenis deur moderne oorlogvoering op troepe 
vrygelaat, wat meer as 8 miljoen mense doodgemaak het. Soldate aan beide kante 



het groot stukke grond verbrand om enige natuurlike of mensgemaakte items wat hul 
vyande kon gebruik, uit te skakel. 

Nog 'n oorlog, die Tweede Wêreldoorlog, is ook die gebeurtenis wat veroorsaak is 
deur die blaas van die tweede trompet. As ons na Openbaring 8:8-9 kyk, verduidelik 
die Bybel dat 'n derde van die skepe wat betrokke is by die konflik wat saamval met 
die aktivering van hierdie basuin vernietig sal word. Gedurende die Tweede 
Wêreldoorlog is ongeveer een derde van die skepe wat aan die konflik deelgeneem 
het, gesink. Op sy beurt het die kernbom wat by Hirosjima ontplooi is, gelyk soos 
'iets soos 'n groot berg wat met vuur brand', 'n gesig wat nuut op die wêreldtoneel 
was. 

Die Derde Trompet 

Dit het plaasgevind tydens die kernramp by Tsjernobil (Rusland). In Openbaring 
8:10-11 verduidelik die profeet dat die derde basuin sal blaas voordat 'n ster, 
genaamd Alsem, sal val en 'n derde van die waters sal affekteer.  
Tsjernobil-ramp wat in 1986 in die Oekraïne plaasgevind het, waarna hy verneem 
het dat "Tsjernobil" in Russies "Als" beteken. Verder het die kernstraling wat uit die 
vernietigde kragsentrale voortgekom het, meer as 33 teenwoordige van die 
watervoorraad in Europa en Wes-Asië besmet, duisende doodgemaak en honderde 
duisende ander burgers geraak met siektes wat deur die bestraling veroorsaak is. 

Die Vierde Trompet 

Openbaring 8:12-13 verduidelik dat die vierde basuin sou weerklink voordat die 
lengte van die dae verkort word, en die son sou vir 'n derde van die dag nie skyn nie. 
Daarom sal tyd verkort word en ons dae oor die wêreld anders ervaar word. Nadat 
die Berlynse Muur in 1989 geval het, het 'n "nuwe wêreldorde" met 'n nuwe era van 
globalisering begin ontwikkel. President Ronald Reagan het Mikhail Gorbatsjof 
uitgedaag om "hierdie muur af te breek!" en 29 maande later het die vierde basuin 
geblaas.  
Na die 1ste 4 trompette kom 'n waarskuwing van 'n engel wat oor die aarde vlieg!  
Rev 8:13 En ek het gesien en 'n engel deur die middel van die hemel hoor vlieg en 
met 'n groot stem sê: Wee, wee, wee die bewoners van die aarde vanweë die ander 
stemme van die basuin van die drie engele. , wat nog moet klink! 

Die vyfde trompet – die eerste wee, 

Die 5de Basuin gebeur tydens die Groot Verdrukking net voor die toorn van God 
uitgestort word Maande nadat die 666 Merk van die Dier geïmplementeer is!  
Openb 9:1-6 en die vyfde engel het geblaas, en ek het 'n ster uit die hemel op die 
aarde sien val, en aan hom is die sleutel van die afgrond gegee. En hy het die 
afgrond oopgemaak; en daar het rook uit die put opgegaan soos die rook van 'n 
groot oond; en die son en die lug is verduister deur die rook van die put. En daar het 
uit die rook sprinkane op die aarde gekom, en aan hulle is mag gegee soos die 
skerpioene van die aarde mag het. En dit is aan hulle beveel dat hulle geen skade 
aan die gras van die aarde of enige groen ding of enige boom sou beskadig nie; 



maar net die manne wat nie die seël van God op hulle voorhoofde het nie. En aan 
hulle is gegee dat hulle hulle nie moes doodmaak nie, maar dat hulle vyf maande 
gepynig moes word; en hulle pyniging was soos die pyniging van 'n skerpioen toe hy 
slaan 'n man.  
En in dié dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie; en sal begeer om te 
sterwe, en die dood sal van hulle wegvlug. 

Wat sal tydens die 5de trompet gebeur? 

'n Supervulkaan sal uitbars en die Aarde vir 5 maande beïnvloed. Die resultaat van 
die lawa en as van hierdie supervulkaan sal insekte baar wat sal steek, die draers 
van die merk van die dier en sere oor hul liggame sal verskyn. Sere met amerce pyn 
en geen middel! 

 
Die 1ste Gedenkplaat van God se toorn.  
Rev 16:2 En die eerste het gegaan en sy skaal op die aarde uitgegooi; en 'n harde 
en ernstige sweer het geval op die mense wat die merk van die dier gehad het en op 
die wat sy beeld aanbid het.  
Wat sê vir my dat dit nog moet plaasvind en dit sal tydens die Groot Verdrukking 
gebeur?Volgens Openb 9Op 9:4 En daar is aan hulle bevel gegee dat hulle geen 
skade aan die gras van die aarde of enige groen ding of enige boom mag aandoen 
nie; maar net daardie manne wat nie die seël van God op hulle voorhoofde het nie. 

Wanneer die Merking of verseëling van God wel plaasvind?  
Gedurende die 1ste jaar nadat die 666 Merk van die Dier geïmplementeer is, net 
voor die toorn van God begin in Openb 16. Openb 7:2 En ek het 'n ander engel sien 
opkom uit die ooste, met die seël van die lewende God, en hy het geroep met 'n 
groot stem aan die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te 
beskadig ,  
Openb 7:3 en sê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig totdat ons die 
dienaars van onse God verseël het nie. in hul voorkoppe. 

Die Sesde Trompet – die 2de Wee  
Hierdie tweede na laaste trompet sal weerklink voordat 'n oorlog naby die 
Eufraatrivier begin word. Hierdie waterweg deurkruis Sirië, Irak, Turkye en Iran, wat 
die Midde-Ooste uitmaak. Openbaring 9:13-21 dui aan dat vier engele 'n leër van 
200 miljoen individue sal beveel.  
Hierdie oorlog sal plaasvind tydens die toorn van God in die laaste 3 en 'n half jaar 
voor die 2de koms van Jesus Christus en die finale stryd op aarde genaamd die Slag 
van Armageddon. 

Hierdie oorlog sal 'n stryd wees tussen nasies wat graag die laaste olie, gebottelde 
wyn en water en blikkieskos en gestoorde voedsel op aarde wil verseker.  
Want die 2de en 3de gedenkplaat van God se toorn sal alle natuurlike 
voedselvoorrade regoor die wêreld vernietig. Die waarskuwing van die 3de seël sal 
na vore kom soos die Ruiter van die Swart Perd geklink het.  
Openb 6:6 en kyk dat jy die olie en die wyn nie beskadig nie. 



Olie en blikkieskos en gebottelde water / wynprodukte sal van onskatbare waarde 
word! 

Openb 9:13-21 En die sesde engel het geblaas, en ek het 'n stem gehoor uit die vier 
horings van die goue altaar wat voor God is, wat  
sê aan die sesde engel wat die basuin gehad het: Maak die vier engele los wat in die 
groot gebind is. rivier Eufraat. En die vier engele is losgemaak, wat voorberei was vir 
'n uur en 'n dag en 'n maand en 'n jaar om 'n derde deel van die mense dood te 
maak. En die getal van die leër van die ruiters was twee honderd duisend duisend , 
en ek het hulle getal gehoor. 

En so het ek die perde in die gesig gesien, en die wat daarop sit, met borsharnasse 
van vuur en van sint en swawel; en die koppe van die perde was soos die koppe van 
leeus; en uit hulle monde het vuur en rook en swawel uitgegaan. 

Deur hierdie drie is die derde deel van die mense gedood, deur die vuur en deur die 
rook en deur die swawel wat uit hulle monde uitgekom het.  
Want hulle krag is in hulle mond en in hulle sterte; want hulle sterte was soos slange 
en het koppe, en saam met hulle maak hulle seer. En die res van die manne wat nie 
deur hierdie plae gedood is nie, het nog nie berou gehad oor die werke van hulle 
hande, dat hulle duiwels en afgode van goud en silwer en koper en klip en hout nie 
sou aanbid nie, wat nie kan sien en nie hoor of loop nie ;  
hulle het nie berou gehad oor hul moorde of hulle towerye en hulle hoerery en hulle 
diefstalle nie. 

Die 7DE & Finale Trompet – die laaste Wee 

Die blaas van die sewende basuin sal die mees dinamiese gebeurtenis wees uit al 
die trompette wat in die Bybel geprofeteer word, wat alle Merk van die Dier draende 
mense raak. Dit is by hierdie laaste basuin dat Jesus Christus engele sal stuur om 
alle heiliges weg te raap vir hulle ewige beloning en sy oordeel oor die lot van die 
aarde se bewoners te vel. Hierdie gebeurtenis dui ook die einde van menslike 
regering aan. 

Op hierdie tyd, die eindtyd, sal alles wat die Bybel geprofeteer het gebeur en die 
krag van God se wil bewys. 

Wat gebeur met die aarde by die 2de koms van Jesus? 

Die aarde hou op draai by die 2de koms van Jesus Christus. Wanneer Jesus sy 
voete op die Olyfberg plaas nadat die Wegraping plaasgevind het, stop Die Aarde se 
Rotasie tot NUL Km/p/h en Totale Vernietiging op Aarde vind plaas soos verduidelik 
in die Bybel. 

Jesus arriveer by die 6de Seël opening, Die Wegraping vind plaas by die 7de 
Trompet en die Slag van Armageddon begin by die 7de seël, die 7de Gedenkplaat 
van God se Toorn. 



Die Aarde draai / draai tans teen +/- 1000 myl per uur.  
Wetenskaplike verduidelik wat op aarde sal gebeur wanneer dit op 'n punt ophou 
draai. 

Dit verduidelik wat op Aarde gebeur wanneer Jesus by sy 2de Koms en Wegraping 
vir die Slag van Armageddon aankom? 

Soos Jesus op die Wolke aankom, klink die 7de Trompet en begin die engele die 
Dooie en Lewende in Christus versamel om Hom in die Lug te ontmoet.  
Mat 24:29 Onmiddellik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister 
word, en die maan sal sy lig nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die 
kragte van die hemele sal geskud word ;  
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en 
dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en hulle sal die Seun van die mens 
sien kom op die wolke van die hemel met krag en groot heerlikheid.Mat 24:31 En Hy 
sal stuur sy engele met 'n groot basuingeluid, en hulle sal sy uitverkorenes 
bymekaarmaak uit die vier windstreke, van die een einde van die hemel tot die ander 
einde. 

1Th 4:13 Maar ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, broeders, aangaande 
die ontslapenes, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.  
1Th 4:14 Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, so sal God ook die 
wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. 1Th 4:15 Daarom sê ons vir julle 
deur die woord van die Here dat ons wat is lewend en oorbly tot die wederkoms van 
die Here sal die ontslapenes nie verhinder nie.  
1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem 
van 'n aartsengel en met die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal 
eerste opstaan :  
1Th 4:17 dan ons wat in die lewe is en oorbly. sal saam met hulle in die wolke 
weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 

Soos die uitverkorenes van Christus opvaar na die hemel verby Christus in die lug. 
Christus kom op aarde neer en staan met albei voete op die Olyfberg om die Slag 
van Armageddon te versorg. 

Dit is wanneer die Aarde se Rotasie / Spinning van 1690 km/per/h tot O km/p/h sal 
stop en totale vernietiging op aarde sal veroorsaak soos beskryf in die Bybel en 
bevestig deur wetenskaplike in die video hieronder,  
Sag 14:4 En sy voete sal in dié dag staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, 
aan die oostekant, en die Olyfberg sal in die middel daarvan kloof na die ooste en na 
die weste, en daar sal 'n baie groot dal wees; en die helfte van die berg sal wegtrek 
na die noorde en die helfte daarvan na die suide. 

Dan vind 'n ramp op aarde plaas. 

 
Openb 16:15 Kyk, Ek kom soos 'n dief. Welgeluksalig is hy wat waak en sy klere 
bewaar , dat hy nie naak loop en hulle sy skande sien nie.  



Rev 16:16 En hy het hulle bymekaar laat kom op 'n plek wat in Hebreeuse taal 
genoem word Armageddon.  
Rev 16:17 En die sewende engel het sy skaal in die lug uitgegooi; en daar het 'n 
groot stem uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat sê: Dit is verby.  
Rev 16:18 En daar was stemme en donderslae en weerligstrale ; en daar was 'n 
groot aardbewing soos daar nie was vandat die mense op die aarde was nie, so 'n 
groot aardbewing en so groot.  
Rev 16:19 En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het 
geval, en die groot Babel het in gedagtenis gekom voor God, om aan haar die beker 
van die wyn van die gloed van sy toorn te gee.  
Rev 16:20 En al die eilande het weggevlug, en die berge is nie gevind nie.  
Rev 16:21 En 'n groot hael uit die hemel het op die mense geval, elke klip omtrent 'n 
talent gewig; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael; want sy 
plaag was buitengewoon groot. 

Jesus kom by die opening van die 6de Seël. 

Rev 6:12 En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was 
'n groot aardbewing; en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan 
het geword soos bloed ;  
Rev 6:13 En die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom sy 
ontydige vye gooi as dit deur 'n geweldige wind geskud word.  
Rev 6:14 En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat saamgerol word; en elke 
berg en eiland is uit hulle plekke verskuif.  
Rev 6:15 En die konings van die aarde en die groot manne en die rykes en die 
owerstes van owerstes en die helde en elke slaaf en elke vryman het hulle verberg 
in die spelonke en in die rotse van die berge;Op 6:16 en vir die berge en die rotse 
gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit , en 
vir die toorn van die Lam;  
Op 6:17 vir die groot dag van sy toorn het gekom; en wie sal staande kan bly? 

Ons was almal daar. Wakker word met 'n lekker koppie koffie in die oggend en kyk 
na die wêreld buite en vra onsself ewekansige hipotetiese: gaan jou pakkie vandag 
afgelewer word? As die kar nie start nie, kan jy net by die huis bly en werk oorslaan? 
Wat sou gebeur as die Aarde skielik ophou draai? Jy weet – die basiese beginsels. 

Aarde wat draai 

 
“ die wêreld het 'n rotasie van ongeveer 1 100 myl per uur om die ewenaar”  
Maar wat sou gebeur as die Aarde se draai tot stilstand kom? Wel 'n paar dinge. 
Soos fisika ons in die verlede geleer het, is momentum en snelheid twee van die 
beheerseienskappe van beweging. Tegnies gesproke het die wêreld 'n rotasie van 
ongeveer 1 100 myl per uur om die ewenaar, om skielik te stop, sal dieselfde effek 
hê as 'n motor wat vol kantel ry wat op 'n muur van ander onroerende voorwerp 
ingewerk word: chaos. 



’n Skielike stop sou taamlik katastrofies wees: landmassas sou skoongevee word 
van enigiets wat nie aan die grondrots onder ons geheg is nie: alles daarbo, 
insluitend die bogrond, bome, paaie, geboue en ons sou in die atmosfeer 
weggesleur word. Nie 'n baie wenslike opsie nie. 'n Stadige verrottende draai sal 
egter minder skokkend wees, maar net so rampspoedig.  
Landmassas sou skoongevee word van enigiets wat nie aan die rots onder ons 
geheg is nie: alles daarbo, insluitend die bogrond, bome, paaie, geboue en ons sou 
in die atmosfeer weggevee word .  
“ Alles daarbo, insluitend die bogrond, bome, paaie, geboue en ons sal in die 
atmosfeer meegesleur word.” 

Dag-nag-siklusse sal soortgelyk wees aan dié by die pole, met daglig wat vir 'n 
halfjaar beskikbaar is, en nagtyd wat die ander helfte beslaan. Temperature sal by 
die ewenaar toeneem en by die pole afneem, en uiteindelik atmosferiese patrone 
verander. Boonop sal ons die Aarde se magnetiese veld verloor, en nie net die 
auroras verloor nie, maar ook ons beskerming teen kosmiese strale en ander hoë-
energie deeltjies. 

Het ek genoem dat die gebrek aan sentrifugale krag baie van die kuslyne baie 
anders sou laat lyk as wat hulle vandag is? Die pole sou eintlik oorstroom word, en 
die Aarde sou 'n reuse-landmassa by die ewenaar hê wat ons almal in 'n reuse 
Pangean- superkontinent verbind het. 

Pangea superkontinent 

 
In wese sou daar 'n redelike groot verandering aan ons daaglikse lewens wees. 
Geen seisoene meer nie – ten minste nie soos ons hulle ken nie – ’n verandering in 
sirkadiese siklusse en al die kwessies wat daarmee gepaard gaan, sonder om die 
uitwerking op die omgewing te noem – beide vir ons en die groter voedselweb. In 
hierdie geval is 'n ineenstorting van 'n ekosisteem dalk nie heeltemal buite bereik 
nie, maar daar is te veel vrae wat onbeantwoord bly om met sekerheid te weet. Een 
ding is egter seker, Behalwe vir die groot verskuiwing van hulpbronne, mense, 
grond, temperature en 'n magdom ander faktore, is hierdie id beslis nie iets wat ons 
op enige manier sal baat nie. 

 
Met die Landmassa wat een Super Kontinent is. 

Rev 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke; en elke oog sal hom sien, en ook die wat hom 
deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom huil. 

Desondanks, Amen. 

Om die toestand van die aarde na die 2de koms van Jesus Christus op te som. 

- Alle oseane sal gevul wees met ou dooie bloed, geen lewe uit die oseane nie. 



– Alle riviere en damme sal gevul wees met ou dooie bloed. Geen drinkwater 
beskikbaar nie. 

– Die son het ontplof en alles op aarde verbrand. Verlaat die aarde in duisternis en 'n 
begin van 'n ystydperk. 

– Lugbesoedeling as gevolg van die Oliebrande nadat die son ontplof het en die 
totale duisternis op Aarde. 

– Met die 2de koms van Jesus hou die aarde op om te draai en laat die grond 
sywaarts beweeg teen 'n tempo van 1690 km/p/h in een oomblik. Geen gebou, geen 
huis, geen ondergrondse skuiling, geen eiland, geen berg sal op sy oorspronklike 
plek wees nie. 

– Alle mense word dan doodgemaak met 37 kg haelblokke, dié wat die vorige 5 
beskrywings van vernietiging op aarde oorleef het.  
Niemand met 'n regte verstand wil op aarde wees na die 2de koms van Jesus 
Christus nie. 

Kom ons lees wat Jesus sê in sy oorspronklike belofte van sy 2de koms na sy 
dissipels  
Joh 14:1 Laat julle hart nie ontsteld word nie: julle glo in God, glo ook in My.  
Joh 14:2 In die huis van my Vader is baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit 
vir julle gesê het. Ek gaan om vir jou plek voor te berei.  
Joh 14:3 En as Ek gaan en vir julle plek gereed maak, sal Ek terugkom en julle vir 
My aanneem; sodat waar Ek is, daar ook julle kan wees.  
Joh 14:4 En waarheen Ek gaan, weet julle, en die weg ken julle. 

Ek wil hierdie lering afsluit met die woorde van Jesus 

 
“Ek sal weer kom en julle by My aanneem; sodat waar Ek is, daar ook julle kan 
wees.” 

Dit is baie duidelik Die 1000 jaar Duisendjarige Koninkryksheerskappy van Jesus 
Christus vind in die Hemel plaas en die Uitverkorenes wat weggeraap is by die 2de 
Koms van Jesus by die Slag van Armageddon sal vir 'n 1000 jaar saam met Jesus in 
die Nuwe Jerusalem (Die Goue Stad) regeer . en geen lewe op aarde totdat die 
1000 jaar verby is nie. Die 1ste Opstanding berei die sondige nasies op Aarde voor 
vir die Groot Wit Troon Oordeel. 

 

 

 



Hoofstuk 10 ~ Demoniese vestings in die Kerk. 

Spesifieke demoniese vestings wat by die kerk gevind kan word.  

Kom ons kyk na hierdie geeste. 

Gees van Godsdiens (Openbaring 2:4–5, 7) 

Die gemeente in Efese het “hulle eerste liefde verlaat” (Op. 2:4). Hulle was leerstellig 
gesond en het alles in orde gehad, maar hulle het hul passie vir God verloor. 
Wanneer jy na Handelinge 19 kyk om na "eerste werke" en "eerste liefde" te kyk, 
ontdek jy 'n verstommende waarheid. 

By die geboorte van die Efesiese kerk was hulle besig om in water te doop, die 
mense hande op te lê vir die doop van die Heilige Gees, God in tale groot te maak, 
demone uit te dryf, met gebedsdoeke te genees en uit die ou orde te word. 

Die gemeente in Efese het elke element van die kerklike lewe in orde gehad en hulle 
was 'n hardwerkende gemeente. Tog het die vuur, die passie, die liefde daaruit 
gegaan. Ons sien nou dat godsdiens oorgeneem het met sy dowwe plig en moeë 
tradisionalisme. Die krag van God het ontbreek; demone het nie meer weggegaan 
nie, tale was afwesig, wonderwerke was bloot 'n herinnering. 'n Liefdelose roetine 
van godsdienstige werke het die krag en passie van die Heilige Gees vervang. 

Wie kan die huidige werklikheid van hierdie dodelike demoon van godsdiens ontken? 
Baie kerke soos Simson is deur die Delila's van godsdiens van hul mag ontneem! 
Nou, blind vir geestelike dinge, slyp ons ons godsdienstige aktiwiteite en tradisies uit 
met geen transformerende krag nie. Hierdie demoon moet ontbloot en uitgedryf 
word. 

Gees van intimidasie (Openbaring 2:10–11) 

Die kerk in Smirna het vervolging verduur, en baie lidmate het martelaarskap gely. 
Met hierdie dreigement probeer Satan vrees in die harte van gelowiges slaan deur 
intimidasie te stuur om ons weg te skrik van getrouheid aan God en Sy Woord. 
Onthou jy Simon Petrus wat homself warm gemaak het by die vyand se vuur in die 
nag van Jesus se arrestasie? Hierdie getroue dissipel is geïntimideer deur sy 
omgewing en die vraende stem van 'n diensmeisie. Vandag is die kerk stil en 
verneder voor die wêreld en sy regerings. Hierdie demoon moet neergewerp word! 

Gees van kompromie (Openbaring 2:12, 14–17) 

Pergamos was die hoofstad van die provinsie Asië wat in Openbaring genoem word 
as een van die sewe kerke van Asië. Dit was 'n gevierde stad van Mysia in die 
Caicus -vallei, 15 myl van die Egeïese See sowat 60 myl noord van Smirna. Die 
rivier Selinus het daardeur gevloei en die rivier Caicus het net suid daarvan geloop. 



Hierdie stad was ryk aan historiese en literêre erfenis met 'n biblioteek wat met meer 
as 200 000 volumes gespog het, net bo-aan die biblioteek in Alexandrië. 

Die stad het 'n "troeteldier"-god in Asklepion gehad , 'n afgod gesimboliseer deur 'n 
slang wat homself 'n verlosser genoem het. Hulle het geglo dat hul god in die area 
se slange geïnkarneer het, so slange is toegelaat om vrylik om die tempel te gly. 
Diegene wat genesing begeer het, het die nag in die donker van die tempel 
deurgebring in die hoop dat 'n slang oor hulle sou kruip. Die stad was 'n buitepos vir 
die Griekse beskawing en was die tuiste van die tempels van baie ander gode. 

Kan jy die parallelle van die sekulêre lot in Amerika en sy kerke sien? Die meeste 
kerke werk in 'n gemeenskap of omgewing wat deur Satan eerder as deur God 
beheer word. Wat kan 'n kerk doen wanneer bediening moeilik word? Kan ons 
toelaat dat die slange van sekulêre humanisme deur ons gemeentes gly? 
Kompromie is nie die antwoord nie. Ons kan nie gemaklik raak met die sonde om 
ons nie! 

Die kerk van Jesus moet aktiewe stappe neem om sterk te staan in ons verlore en 
sterwende wêreld! 

Ons moet die konflik erken. Jesus het daarop gewys dat die stad die kerk se 
woonplek of permanente woonplek was. Om te vlug was nie 'n opsie nie. In plaas 
daarvan het Hy hulle aangeraai om in diens te kom en die gevegslyne te trek. Paulus 
het die behoefte aan gevegsgereedheid erken toe hy Efesiërs 6 geskryf het. Die 
wapenrusting van God is nodig in die middel van oorlog. Bowenal moet die kerk 
vorentoe gaan onder die naam en vaandel van Jesus, nooit in eie krag opereer nie, 
want in die vlees kon die vyand swakheid vind. 

Ons moet berou hê oor kompromie. Die kerk by Pergamos het 'n paar swakpunte 
gehad wat hanteer moes word. Daar was leerstellige probleme saam met probleme 
met sommige van hulle diakens en leierskap. Een in die besonder word genoem, 
Nicholas, wat begin het om dwaalleer te leer en ander in sonde te lei. Hoe hartseer 
wanneer 'n leier sleg gaan en ophou om die Here waarlik te dien! Dikwels lei hulle 
ander op 'n dwaalspoor en neem ander saam. Nog 'n konflik in die Pergamos- kerk 
was 'n dissiplineprobleem. Hulle het die gemors waarin hulle was verdra deur die 
sonde in hul eie kamp oor te sien. Jesus het hulle tot bekering geroep. Nog 'n 
probleem wat ontstaan het, was die gees van Bileam. Om jou 'n bietjie geskiedenis 
hiervan te gee, het Balak , die heidense koning, letterlik die profeet Bileam se 
bediening gekoop. Balak het uiteindelik vroue gestuur om die mans van Israel te 
verlei en sodoende oordeel oor hulle te bring. Dit was Bileam wat die volk van God 
uitverkoop het. Om die gees van Bileam te behou, het geld vandag te dikwels die 
doel en prys van baie in die kerk geword. Populêre prediking het profetiese prediking 
vervang. Beeld het salwing vervang en die kerk is gereduseer tot niks meer as 'n 
plek waar popsielkunde die ore van sy gemeentelede op Sondae kielie nie. Die 
beeldmakers en die polities korrektes het die swaard van die kerke en sy manne van 
God afgestomp. 



Ons moet op Christus vertrou. Die Pergamos- kerk moes staatmaak op hul 
Verlosser, wat die wapen van die swaard van die Gees, Sy eie woord, voorsien het. 
Dit is die wapen waarop ons as Christene aanspraak maak. Die gewilde "Star Wars"-
verskynsel het twee generasies kinders laat vasgevang in verbeeldingspel met ligte 
sabels, wat die sterrestelsel as Jedi-ridders verdedig! Die flieks wys die jong Jedi-
leerling is noukeurig geleer om sy wapen te gebruik, om dit te bewaak, om die 
gebruik daarvan te vervolmaak. Op dieselfde manier moet ons vashou aan die 
Woord van God as ons wapen – dit het 'n krag wat bonatuurlik en effektief is teen die 
aanslae van Satan. Ons wapens is nie vleeslik nie (2 Kor. 10:4) maar kragtig in God, 
en Satan kan deur die krag van die Woord verslaan word. 

Oorwinnaars word geskenke beloof. Jesus het aan hierdie kerk belowe dat diegene 
wat nie swig voor die sondes rondom hulle nie—wat nie dinge eet wat aan afgode 
geoffer is en aan sonde deelneem nie—hierdie getroues sal verborge manna eet, die 
seën van Jesus self. Hulle word die teenwoordigheid van Jesus in die dorre woestyn 
van die wêreld se woestyn belowe. Hy het ook aan hierdie kerk belowe dat Hy 'n wit 
steen sou lê, wat vryspraak, aanvaarding en lof beloof het. Die nuwe naam op 
hierdie klip was Jesus! 

Gees van Isebel (Beheer) (Openbaring 2:18-20, 26) 

’n Oorlog gaan in vandag se kerk aan, en die gevegslyne word getrek. Een van die 
kragtigste geeste aan die werk in hierdie voortdurende stryd is die gees van Jezebel 
of beheer. Eerste Konings vertel die verhaal van die vrou na wie hierdie gees 
vernoem is. 

Bekend as die vrou van koning Agab en 'n volgeling van die valse god Baäl, het die 
Skrif Agab se huwelik met hierdie vrou as 'n verskriklike sonde beskou: “Hy het dit 
nie net geag om die sondes van Jerobeam seun van Nebat te pleeg nie , maar hy 
het ook getrou. Isebel dogter van Etbaäl , die koning van die Sidoniërs , en het Baäl 
begin dien en hom aanbid” (1 Konings 16:31, NIV ). 

Isebel het 'n "hou" op die onskuldige man Nabot beveel sodat sy sy pryswingerd kon 
bekom. Nie net was hierdie moord nie, maar dit het God se landverbond met Sy volk 
verbreek. Benewens haar disrespek vir gewone mense en hul eiendom, het sy die 
profete van God gehaat. Die Skrif sê: “Terwyl Isebel besig was om die profete van 
die Here dood te maak, het Obadja honderd profete geneem en hulle in twee grotte 
versteek, vyftig in elkeen, en hulle van kos en water voorsien.” (1 Konings 18:4, 
NLV) 

Later het Isebel die profeet Elia agternagesit na aanleiding van die groot wedstryd 
waar God vuur uit die hemel gestuur en die profete van Baäl verslaan het. Haar 
meedoënlose strewe het die profeet in depressie en selfmoordgedagtes gedryf. 

Isebel se karakter was goddeloos, beheersend, seksueel immoreel, moorddadig en 
demonies! Dit is verstommend dat dieselfde sterk gees steeds in Openbaring 2:20 
werksaam was en steeds in vandag se kerk werk. In elke gemeente vind ons 
diegene wat die manne en vroue van God wil beheer, manipuleer en ondermyn. 



Herken die gees 

Hierdie gees is basies die gees van oorheersing of onwilligheid om vreedsaam saam 
te woon. Dit gaan nie oor vroue of bevryding nie, want hierdie gees kan hom aan 'n 
man of 'n vrou heg. Baie dink dalk dat hierdie gees met seksualiteit geïdentifiseer 
word, omdat hulle glo dat 'n vrou wat op 'n sekere manier lyk 'n "Jezebel" in haar 
karakter is. Maar dit is nie so nie. ’n Wolf kan maklik in skaapsklere skuil. 

Wanneer jy 'n gees van Isebel vind wat werk, sal jy ook 'n "Ahab" naby of iemand in 
leierskap vind wat die gees toegang en beheer gee. 

Die strategie van Jezebel 

Die instrument wat hierdie gees gebruik, is manipulasie. In 1 Konings 21 leer ons dat 
koning Agab sou pruil as hy nie sy eie sin gekry het nie. Hy het 'n wingerd gesien 
wat hy baie begeer het, maar die eienaar wou nie sy kosbare eiendom prysgee nie, 
selfs nie aan die koning nie. Terwyl koning Agab op sy bed lê en moer, het Isebel 
hom verseker sy sal vir hom kry wat hy wil hê. Hierdie magtige vrou het heidense 
aanbidding in haar koninkryk ingebring, en nou was sy nie onder moord om die 
dinge te verkry wat sy nodig gehad het om meer mag te verkry nie. 

Die setel van Isebel 

Nogtans het Ek 'n paar dinge teen jou, omdat jy daardie vrou Isebel, wat haarself 'n 
profetes noem, toelaat om My dienaars te leer en te verlei om hoerery te pleeg en 
afgodsoffers te eet. 

—Openbaring 2:20 

Wanneer die gees van Isebel in die kerk begin manifesteer, soek dit 'n hoë setel in 
die kerk of 'n plek van oorheersing. Gewoonlik sal dit manifesteer in iemand wat wil 
onderrig of lei, gewoonlik lei hulle op 'n dwaalspoor! Om daardie plek van leierskap 
te vind, moet Isebel op 'n geestelike manier kyk en optree. 

Een van hierdie geeste het in Moses en Aäron se dag opereer. Numeri 16 sê vir ons: 
“En Korag , die seun van Jishar , die seun van Kehat , die seun van Levi, saam met 
Datan en Abiram , die seuns van Eliab , en On, die seun van Pelet , die seuns van 
Ruben, het manne geneem; en hulle het voor Moses opgestaan saam met sommige 
van die kinders van Israel, twee honderd en vyftig leiers van die vergadering, 
verteenwoordigers van die vergadering, bekendes. Hulle het teen Moses en Aäron 
bymekaargekom en vir hulle gesê: Julle neem te veel op julle, want die hele 
vergadering is heilig, elkeen van hulle, en die Here is in hulle midde. Waarom verhef 
julle julle dan bo die gemeente van die Here?'” (Num. 16:1–3). 

Korag het in die gees van Isebel opereer, met Datan en Abiram wat as sy magskern 
opereer, en 250 ander prinse as 'n struktuur onder hulle. Moses het onmiddellik 
opgetree - hy het op sy aangesig voor God geval en gebid. Na sy gebed het hy die 



gees gekonfronteer en gesê: "Is dit vir jou 'n geringe ding dat die God van Israel jou 
afgesonder het van die vergadering van Israel, om jou na Homself te bring, om die 
werk van die tabernakel van die Here te doen. , en om voor die gemeente te staan 
om hulle te dien; en dat Hy jou na Homself gebring het, jy en al jou broers, die seuns 
van Levi, saam met jou? En soek julle ook die priesterskap?” (Num. 16:9–10). 

Oordeel het oor hierdie Isebel-gees gekom—'n aardbewing het gekom en die drie 
bose leiers geneem en vuur het al die res verteer. 

Jezebel se teikens 

Die beheersende gees wikkel die kerk binne en is daarop ingestel om die dinge wat 
ons as gelowiges dierbaar is, te vernietig en te ondermyn. Deur manipulasie, 
oorheersing en beheer begin die gees sy stryd teen die liggaam van Christus. 

Eerstens, hierdie gees haat die profete, die ware leiers van God. Sy kan hulle nie 
beheer nie, en wanneer sy probeer om hul goedkeuring te kry en misluk, sal sy niks 
stop om hulle te probeer doodmaak nie. 

Daarbenewens haat die gees van Isebel die prediking van die Woord. Sy kan nie die 
boodskap hanteer nie. Sy sal probeer om óf die boodskapper óf die boodskap te 
verminder. 

Die beheersende gees haat ook die lof van die kerk. Gedurende tye van ware, 
kragtige aanbidding word haar vleeslikheid blootgelê. In 1 Konings toe die profeet 
Elia vuur uit die hemel gebid het teen die profete van Baäl en Isebel se planne, het 
lof uitgebreek (1 Konings 18:39). Isebel het verloor, en die lof van God het die lug 
gevul. 

’n Isebel-gees haat ook die voorrang van Christus. Daar is geen manier om daarteen 
mee te ding nie. Die eerste keer dat “ voorrang ” genoem word, is in Kolossense 
1:18: “En Hy is die Hoof van die liggaam, die gemeente; Hy is die Begin, die 
Eersgeborene uit die dode; sodat hy in alles die voorrang kan hê ” ( kjv ). Die tweede 
keer wat ons egter die woord vind, probeer 'n Isebel-gees om 'n liggaam van 
gelowiges te beheer. “Ek het aan die gemeente geskryf, maar Diotrefes , wat graag 
die voorrang onder hulle wil hê, ontvang ons nie” (3 Joh. 1:9 ) . 

Verban die gees 

As jy voel dat hierdie gees in jou kerk aan die werk is, is dit belangrik om die vyand 
as geestelik te sien, nie vleeslik nie. Moenie die persoon haat wat deur die gees van 
Isebel beheer word nie, erken dat dit 'n geestelike krag is—een wat God moet 
beveg. Laat jou gebed wees: “O onse God, sal U hulle nie oordeel nie? Want ons het 
geen mag teen hierdie groot menigte wat teen ons kom nie; ons weet ook nie wat 
om te doen nie, maar ons oë is op U” (2 Kron. 20:12). 

Gees van Tradisionalisme (Openbaring 3:1–6) 



Die kerk was eeue lank die slagoffer van gerugte , vyandigheid en, wat ons vandag 
noem, negatiewe pers. Kerke moet dikwels hierdie vyandige omgewing oorleef; 
uiterlike vyandigheid is egter nie die grootste bedreiging vir 'n plaaslike kerk nie! Heel 
dikwels kom die grootste gevaar van binne af! 

Die Sardis-kerk het in 'n gunstige omgewing met 'n groot reputasie gewoon. In 
Christus se brief aan hierdie kerk het Hy egter hulle menslike reputasie geïgnoreer 
en vir hierdie kerk gesê hulle is in die doodsberig gelys! 

Omgewing van die dood 

Die stad Sardis was 'n stad van rykdom. Die geskiedenis vertel ons dat in 550 v.C. , 
Koning Croesus het goud in die stad se rivier gevind en die eerste goue munte in die 
geskiedenis uitgereik! Selfs in die tyd van die Nuwe Testament was goud al langs sy 
riviere gevind. 

Benewens sy rykdom was die stad bekend vir sy heidendom. Die gunsteling-afgod 
was Cybele, en aanbidders van hierdie heidense god het deelgeneem aan wilde, 
waansinnige aanbidding wat seksuele onsedelikheid ingesluit het. 

Merkwaardig genoeg was daar vrede in die gemeenskap, want die inwoners was 
gemaklik in hul selfvoorsiening. Hierdie vreedsame selfgenoegsaamheid het ook die 
kerk in Sardis binnegeval; dit het die vrede van die dood geword. ’n Vreedsame 
naasbestaan met die stad en sy boosheid het in die kerk gevestig en al wat hulle 
oorgehad het, was hul reputasie. 

Bewyse van 'n kerk se dood 

Kykers van ons televisie-uitsending skryf dikwels en vra: “Hoe kan ek ’n goeie kerk in 
my area vind? Hoe kan ek weet of ’n kerk lewend en gesond is?” 'n Dooie kerk het 'n 
paar basiese kenmerke wat maklik raakgesien word. 

Ignoreer die Heilige Gees. Wanneer die volledige werk van God se Gees nie in 'n 
kerk omhels word nie, is daardie liggaam reeds op pad na die graf. Jesus het vir die 
kerk op Sardis gesê dat hulle 'n gees van godsdiens het en nie die Gees van God 
het nie. Die Heilige Gees sal nie deur godsdienstige tradisie of voorkeure bestuur of 
beheer word nie! Johannes 3:8 sê: “Die wind waai waar hy wil … so is elkeen wat uit 
die Gees gebore is” (Johannes 3:8). 

Gebrek aan Goddelike leierskap. Die “sewe sterre” wat in Openbaring 3 genoem 
word, staan vir die boodskappers of pastore van die sewe gemeentes wat in die 
briewe aangespreek word. Wat die kerk in Sardis nodig gehad het, was 'n leier wat 
deur God geroep is en Hom heelhartig gedien het. Te veel kerke versuim vandag om 
God se man te kry. Ons kerkkantore ontvang verskeie kere per maand versoeke van 
predikantlose kerke wat na 'n plaasvervanger gesoek het. As hierdie kerke 'n pastoor 
kies op grond van sy reputasie, CV, fisiese voorkoms of selfs aanbeveling, kan hulle 
later vind dat hulle 'n groot fout gemaak het. So belangrik soos agtergrondinligting is, 



die vrug wat in 'n pastoor se lewe en sy wandel met die Gees van God voortspruit, is 
wat ondersoek moet word. Die oppervlakkige maak nie soveel saak as die 
bonatuurlike nie. Om slegs op oppervlakkige feite aan te stel, kan lei tot 'n 
korttermyn-, flits in die pan, of moreel bankrot leier. 

Reputasie bo die werklikheid. Sardis was 'n besige, werkende kerk met 'n goeie 
naam - maar dit het die dood gehad. Hulle was 'n organisasie, maar nie 'n lewende 
organisme nie. Ongelukkig was hulle so vasgevang in hul reputasie dat hulle nie 
eers besef het dat hulle gesterf het nie. Een winternag het ek opgemerk dat ons huis 
al hoe kouer word, al het ek ons hitte op volle krag aangeskakel. Ek het 'n beroep op 
ons getroue kerkterreintoesighouer gedoen om na die gasverhittingseenheid te kyk, 
en hy het ontdek die loodslig het uitgegaan. Die blaser het geblaas, maar die vuur 
was geblus. Om kerk toe te gaan is goed, as jy God ontmoet. Aanbidding is goed as 
dit God se teenwoordigheid bring. Om te gee is goed as ons eers onsself gegee het. 
Gebed is goed, maar "as ons ongeregtigheid in ons harte ag, sal die Here ons nie 
verhoor nie." Vorm sonder geweld is die dood vir 'n kerk. Dit is soos 'n winkelvenster 
wat baie pluis en fyngoed bevat, maar 'n leë voorraadkamer wegsteek. 

Groei in getalle sonder groei in mense. Die brief aan Sardis het aangedui dat selfs 
Christene wat lewe in die Sardis-kerk gehad het, in die koue omgewing sterf. Kerke 
moet bediening aanbied wat sy lidmate aanmoedig om in die Here te groei. 

Bediening en werk onvolledig. Om 'n nuwe program of uitreik te begin is maklik; dit is 
baie moeiliker om dit te voltooi! ’n Dooie kerk is ’n begraafplaas van gedeeltelik 
vervulde doelwitte en halfgebakte programme. Hierdie geraamtes is 'n bewys dat 
hulle "gedeeltelik" met die Here gegaan het en toe teruggery en gaan sit het. ’n Kerk 
wat agteruit gaan is tot die dood gedoem. 

Ontsnap uit die dood! Om die gees van godsdiens uit jou kerk uit te skakel, moet die 
leierskap bymekaarkom en hulle van godsdienstige dood bekeer. Saam behoort 
hulle te erken dat Jesus se koninkryk kom, en daar sal verantwoording gedoen word 
oor wat hulle in Sy Naam bereik. In byna enige dooie kerk is daar 'n handjievol 
gelowiges wat wel in triomf leef en begeer om in God lewend te wees. Hierdie span 
mense moet opgelig en aangemoedig word. Bly by die wenskare! Ten slotte, bestraf 
die godsdienstige trots wat jou kerk wurg. Verwerp die liefde vir godsdiens en sy 
reëls en reputasie, en raak verlief op Jesus. Besluit om na die stem van die Heilige 
Gees te luister in alle besluitneming rakende die kerk, en laat Sy Woord opbou, 
regeer en van die kansel af regeer. 

Gees van minderwaardigheid (Openbaring 3:7–8, 12) 

Baie keer sal 'n pastoor my kontak oor 'n spreekbeurt by 'n kerk, en hy sal begin 
deur amper verskonend te sê: "Ons is net 'n klein kerkie ..." Sy stemtoon het 'n 
gevoel van swakheid of onvermoë geïmpliseer. Maar daar is niks “min” of 
“onbeduidend” in die koninkryk van God! 



Aan die ander kant van die spektrum is die kerk wat dink hulle het al die antwoorde, 
wat graag hul statistieke en syfers verkondig maar tevrede is met middelmatige 
pogings solank dit die kerk bekendheid en erkenning bring. 

God handel sterk met die kerk in Openbaring 3: “Omdat jy my gebod om te volhard, 
bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld 
sal kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, Ek kom gou! Hou 
vas wat jy het, dat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, Ek sal hom 'n pilaar 
maak in die tempel van my God, en hy sal nie meer uitgaan nie. Ek sal op hom die 
naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe 
Jerusalem, wat van my God uit die hemel neerdaal. En Ek sal my nuwe naam op 
hom skrywe” (Op. 3:10–12). 

Te veel kerke en individue gebruik hul vermeende swakheid as 'n verskoning om nie 
die saak van Christus te bevorder nie. Sulke opvattings en stellings is vreemd aan 
die Nuwe-Testamentiese portret van die kerk. Ek is oortuig dat so 'n houding nie net 
vals en kwetsend is nie, maar ook demonies van oorsprong is. Daar is 'n vesting van 
minderwaardigheid, selfbejammering en swakheid. Die vyand mislei diegene wat 
hierdie gees openbaar deur hulle te laat dink dat hul gesindhede eintlik 
sagmoedigheid en nederigheid is. Hierdie vervalste nederigheid is aftakelend vir die 
koninkryk van God, verlam die vooruitgang van die evangelie, en dit beledig die 
Heilige Gees. 

Die kerk in Philadelphia was in gevaar om deur so 'n gees ingehaal te word. As hulle 
ooit 'n "pilaar" in die koninkryk sou word, sou hulle die gees moes oorwin. 

Die Skrif stel die kerk voor as 'n seëvierende geselskap. Matteus 16:18 verklaar: “Die 
poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” In sy groot gebed vir die kerk in 
Efesiërs 3:14–21 eindig Paulus met hierdie seënwens: “Aan Hom wat magtig is om 
ver bo alles te doen bid of dink ons volgens die krag wat in ons werk, aan Hom sy 
roem in die gemeente deur Christus Jesus deur alle eeue heen” (Ef. 3:20–21). 

Dit is “in die kerk” dat Jesus Sy goddelike vermoë, energie en heerlikheid verloor. 
Die antwoord op ons minderwaardigheid is Sy meerderwaardigheid! Dit is nie om 
harder te probeer nie, maar om heeltemal te vertrou dat Sy werk volbring is. 

Die gemeente in Filadelfia het “'n bietjie krag” gehad (Op. 3:8). Griekse kultuur, 
internasionale handel en godsdienstige diversiteit het hulle oorheers. Die heidense 
godin Dionysus is aanbid. Hierdie antieke Griekse god van wyn is gekrediteer met 
inspirerende rituele waansin en ekstase. Daar is gedink dat aanbidding van 
Dionysus 'n einde bring aan sorg en bekommernis. Die stad was ook 'n sentrum van 
ortodokse Joodse aanbidding. 

Hierdie klein kerkie kon oorgegee het aan die druk rondom hulle. Tog het hulle nie! 
Hulle het die wonderlike aanmoediging in Openbaring ontvang, en die geskiedenis 
vertel ons dat hierdie stad vir byna 1400 jaar as 'n Christelike stad gestaan het in die 
aangesig van Moslem-druk. Dit was eers ná eeue se moedige verset dat die stad 
omvergewerp is deur 'n onheilige militêre alliansie van Bisantynse en Moslem magte. 



Hoe het hierdie kerk minderwaardigheid oorwin en 'n bediening gehad wat vir 1400 
jaar sou duur? Hulle het die Here van Geleenthede leer ken (Op. 3:7–8). 
Gehoorsaamheid lei altyd tot geleenthede! God het hierdie kerk die “sleutel van 
Dawid” belowe. Met God se guns en hulle afhanklikheid van Sy 
meerderwaardigheid, kon niks hierdie liggaam van gelowiges keer nie! 

Gees van Trots (Openbaring 3:14–17, 21) 

Openbaring 3 reik ook 'n aanklag uit aan die gemeente in Laodisea. Hierdie stad was 
'n ryk en welvarende stad. Hulle rykdom was so groot dat toe 'n aardbewing die stad 
verwoes het, hulle geen hulp van buite nodig gehad het om te herstel nie! Tacitus, 
die Romeinse historikus, het opgeteken: "Laodisea het uit die puinhope opgestaan 
deur die krag van sy eie hulpbronne." 

Die stad was bekend vir die donker, swart wol wat hulle vervaardig het en was 
bekend as die sentrum vir fynwol in die antieke wêreld. Laodicea het ook met 'n 
bekende mediese skool gespog, wat twee van die gewildste medisyne vir die 
behandeling van oog- en oorkwaal vervaardig het. Kortom, hierdie stad was 
spoggerig en vol trots. 

Maar hier in Openbaring 3 het jare verbygegaan en nou het die kerk in Laodisea in 'n 
groef van middelmatigheid verval. Die Here Jesus self lewer die uitspraak oor hierdie 
kerk. Wat was Sy waardering? Hierdie lou kerk was besig om Hom naar te maak! 
Wat het met hierdie kerk gebeur om dit in 'n toestand van middelmatigheid te laat 
gly? 

Verloor vurigheid 

Ongelukkig weerspieël hierdie kerk die toestand van baie Amerikaanse kerke 
vandag. Nie te koud nie...nie te warm nie. Nie te sleg nie...nie te goed nie. Nie te 
getrou nie...nie te ontrou nie. Die Laodisea kerk was 'n gewone kerk wat warmte 
gehad het, maar geen vuur nie. As hulle oor hul werk gevra word, sou hulle sê: "Ons 
hou ons eie." 

Jesus is siek deur die middelmatige. Hy wil eerder dat 'n kerk so koud soos die 
Arktiese gebied of so warm soos die Sahara is. In God se werk behoort daar geen 
plek te wees vir “net klaarkom nie”. 

Elia het hierdie behoefte aan toewyding erken toe hy Israel uitgedaag het by die 
stryd van die profete van Baäl in 1 Konings 18. Hy het vir die gemeente geskreeu: 
"As Baäl God is, dien hom, maar as die Here God is, dien Hom!" Om in die middel te 
staan was nie 'n opsie nie. 

'n Selfvoldane kerk is 'n teleurstelling vir Jesus! Laodisea het die vuur van liefde vir 
Jesus en vir verlore siele verloor. Die altaarvure van gebed moes weer aangesteek 
word. Dit was week na week besigheid soos gewoonlik. Hulle moes bid! 



Verlore geloof 

Die Laodicense kerk het probeer om selfversorgend te word. Hulle het gespog met 
rykdom, vermeerdering van goed, en dat hulle niks nodig gehad het nie, nie eers die 
Here nie. Hulle was vervloek deur hul rykdom. 

Toe die groot Thomas van Aquinas die Vatikaan besoek het, het die pous hom deur 
die uitgestrekte gange en kluise wat met juwele en goud versier is, begelei. Die Pous 
het gesê: “Ons sê nie meer: ‘Silwer en goud het ek nie. Aquinas het geantwoord: 
“Julle sê ook nie: ‘In die Naam van Jesus, staan op en loop!’” 

’n Kerk se bereik moet sy greep oorskry. ’n Altyd groterwordende visie moet gesmee 
word. Die uitdagings wat ons aanpak, moet buite ons hulpbronne wees, sodat ons 
vertroue en geloof op God bly. Ons drome en ons planne moet God-grootte wees. 

Wanneer God finansieel seën, behoort die kerk meer aan sending te gee, 'n nodige 
gebou te bou, nog 'n personeellid by te voeg en die geloof te hê om daardie 
hulpbronne tot hul uiterste te strek. 

Ongelukkig het die Laodicense kerk nie werklik hulle ware toestand gesien nie. God 
het gesê dat hulle “ellendig, arm, blind en naak” was—hulle was jammer in die oë 
van God. Hulle was sonder rykdom en geestelik blind in God se oë. Hy het na hulle 
gekyk en hulle gesien soos hulle werklik was: geestelik bankrot. 

Verlore vrees 

Hierdie kerk het nie meer gebewe voor die teenwoordigheid van 'n regverdige God 
nie. Daar is geen berou vir hul mislukkings aangeteken nie. Jesus waarsku hulle 
deur drie motiewe te gee om hulle te bekeer: Sy liefde, Sy teregwysing en Sy 
tugroede. Hierdie drie dinge kan die motivering verskaf om hierdie kerk op die regte 
pad te plaas. 

Verlore gemeenskap 

Jesus het buite die deur van hierdie kerk gestaan en klop. Op 'n stadium was Hy 
uitgesluit; Hy was nie meer die middelpunt van dinge nie. Die kerk het geen basis vir 
gemeenskap met ander kerke gehad nie, want Jesus Christus was die enigste 
gemeenskaplike grond onder die gemeenskap van kerke. Sonder Hom kan 'n kerk 'n 
"saamtrek" hê sonder om werklik in eenheid saam te wees! “Wat ons gesien en 
gehoor het, verkondig ons julle, sodat julle ook met ons gemeenskap kan hê; en 
waarlik, ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus” (1 
Johannes 1:3). “Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, het ons 
gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van 
alle sonde” (1 Joh. 1:7). 

Die teenwoordigheid van Jesus Christus is die grond van alle ware gemeenskap, 
maar te veel kerke het Hom uitgesluit. 



God se Belofte en Pleidooi 

Jesus hou aan klop, met die hoop dat iemand in die kerk die deur sal oopmaak. 
Wanneer dit gebeur, stel dit die verhoog vir herlewing en gemeenskap kan herstel 
word. 'n Sitplek by die Here se Tafel word belowe wanneer ons Hom by ons 
verwelkom. Ons kan deel in Sy heerlike heerskappy! So, laat ons vlam en brand vir 
Hom totdat Hy kom in die vlam van Sy heerlikheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofstuk 11 ~ Die Ware Evangelie. 

 

Om 'n vals vals replika te identifiseer, moet u die ware oorspronklike baie versigtig 
bestudeer. 

Wat is die Ware Evangelie?” 

Antwoord: Die Ware Evangelie is die goeie nuus dat God sondaars red. Die mens is 
van nature sondig en geskei van God met geen hoop om daardie situasie reg te stel 
nie. Maar God het deur sy krag die middel van die mens se verlossing voorsien in 
die dood, begrafnis en opstanding van die Verlosser, sy Seun – Jesus Christus. 

Die woord “evangelie” beteken letterlik “goeie nuus”. Maar om werklik te verstaan 
hoe goed hierdie nuus is, moet ons eers die slegte nuus verstaan. As gevolg van die 
val van die mens in die Tuin van Eden  
(Gen 3:6 En toe die vrou sien dat die boom goed is om van te eet en dat dit 
aangenaam is vir die oë, en 'n boom om te begeer om 'n mens wys te maak , sy het 
van die vrugte daarvan geneem en geëet en ook aan haar man saam met haar 
gegee; en hy het geëet.), is elke deel van die mens—sy verstand, wil, emosies en 
vlees—deur sonde verdorwe. Weens die mens se sondige natuur soek en kan hy 
God nie soek nie. Hy het geen begeerte om na God te kom nie en in werklikheid is 
sy gedagtes vyandig teenoor God (Rom 8:7 Omdat die vleeslike gesindheid 
vyandskap teen God is; want dit is nie onderworpe aan die wet van God nie, en kan 
ook nie wees nie . ) . 

God het verklaar dat die mens se sonde hom verdoem tot 'n ewigheid in die hel, 
geskei van God. Dit is in die hel dat die mens die straf van sonde teen 'n heilige en 
regverdige God betaal. Dit sou inderdaad slegte nuus wees as daar geen oplossing 
was nie. 

Maar in die evangelie het God, in sy barmhartigheid, daardie middel voorsien, 'n 
plaasvervanger vir ons—Jesus Christus—wat gekom het om die straf vir ons sonde 
te betaal deur Sy offer aan die kruis. Dit is die kern van die evangelie wat Paulus aan 
die Korintiërs verkondig het. In 1 Korintiërs 15:2-4 verduidelik hy die drie elemente 
van die evangelie – die dood, begrafnis en opstanding van Christus namens ons. 
Ons ou natuur het saam met Christus aan die kruis gesterf en saam met Hom 
begrawe 1 Kor 15:2 – 4 Waardeur julle ook gered word, as julle in gedagte hou wat 
ek aan julle verkondig het, as julle nie tevergeefs geglo het nie. 

Want ek het in die eerste plek aan julle oorgegee wat ek ook ontvang het, dat 
Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; 

En dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgestaan het volgens die Skrifte 
:  
. Toe is ons saam met Hom opgewek tot 'n nuwe lewe 



(Rom 6:4 daarom is ons saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat 
net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons 
ook so in 'n nuwe lewe kan wandel.  
Rom 6:5 Want as ons ons is saam geplant in die gelykenis van sy dood, ons sal ook 
in die gelykenis van sy opstanding wees:  
Rom 6:6 omdat ons dit weet dat ons oue mens saam met Hom gekruisig is, sodat 
die liggaam van die sonde tot niet gemaak kan word. ons moet die sonde nie dien 
nie.Rom 6:7 Want wie dood is, is van sonde vrygemaak.Rom  
6:8 As ons dan saam met Christus dood is, glo ons dat ons ook saam met Hom sal 
lewe : ) . 

Paulus sê vir ons om “stewig vas te hou” aan hierdie ware evangelie, die enigste een 
wat red. Om in enige ander evangelie te glo, is om tevergeefs te glo. In Romeine 
1:16-17 verklaar Paulus ook dat die ware evangelie die “krag van God tot redding 
van elkeen wat glo” is waarmee hy bedoel dat verlossing nie deur die mens se 
pogings verkry word nie, maar deur die genade van God deur die gawe van geloof  
( Ef 2:8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit 
is die gawe van God; Ef 2:9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie). 

Ter wille van die evangelie, deur die krag van God, die wat in Christus glo (Rom 10:9 
dat as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die 
dode opgewek het, moet jy gered word. ) word nie net uit die hel gered nie. Trouens, 
aan ons word 'n heeltemal nuwe natuur gegee (2Kor 5:17 As iemand dus in Christus 
is, is hy 'n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut 
geword.) 

met 'n veranderde hart en 'n nuwe begeerte, wil en gesindheid wat in goeie werke 
gemanifesteer word. Dit is die vrug wat die Heilige Gees deur Sy krag in ons 
voortbring. Werke is nooit die middel van verlossing nie, maar hulle is die bewys 
daarvan ( Ef 2:10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie 
werke wat God vooraf bepaal het, sodat ons daarin kan wandel.). 

Diegene wat deur die krag van God gered word, sal altyd die bewys van redding 
deur 'n veranderde lewe toon. 

Jesus het duidelik die 3 Groot Stappe na die Hemel aangedui, Om 'n Pasgeborene 
in Wedergeboorte te word, om Jesus dan deur die Graf te volg, genoem die Doop in 
Water en ontvang dan die Doop van die Heilige Gees ( Joh 3 v 3 – 5). 

Jesus het aangedui dat ons die Weg na ons Hemelse Huis ken. Soos hy gesê het in 
Johannes 14:1 – 4 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In 
die huis van my Vader is baie wonings: as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê 
het. Ek gaan om vir jou plek voor te berei.  
En as Ek gaan en vir julle plek gereed maak, sal Ek terugkom en julle by My 
aanneem; sodat waar Ek is, daar ook julle kan wees. En waar Ek gaan weet julle, en 
die weg weet julle. 

 



 

4 Primêre punte 

– Bekeer jou van jou Sonde en aanvaar Jesus Christus as jou Verlosser en Sonde 
nie meer nie.  
– Volg Jesus deur die watergraf van die Doop.– Deur sondevry te wees, ontvang die 
Doop van die Heilige Gees, jou Gawe en dra die vrugte deur in die Koninkryk van 
God te werk.– Wag op die wederkoms van Jesus want met Sy wederkoms sal ons 
na die Hemel opgeneem word om vir ewig by Hom te wees. 

As iemand anders vir jou enige ander Evangelie bring, of afleidings of veranderings 
van die Ware Goeie Nuus Evangelie maak, is hulle Valse Profete. 

JESUS KOM BINNEKORT! IS JY GEREED? 

 

Hierdie e-boek is gratis en moet nie verkoop word nie! 

 

 

 


