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Deel 1 Hoofstukke 1 - Hoekom Eskatologie?  

Eskatologie word dikwels beperk tot die gebeure rondom die wederkoms 
van Jesus Christus aan die einde van die geskiedenis. Sistematiese 
teologieboeke plaas “laaste dinge” in die laaste hoofstuk(ke). 

"Wat is Christelike Eskatologie?"  

 

Antwoord: Eskatologie is die studie van wat die Bybel sê in die eindtyd 

gaan gebeur. Baie behandel Eskatologie as 'n gebied van teologie wat 

vermy moet word. Eskatologie is natuurlik nie so deurslaggewend soos 

Christologie of Soteriologie nie. Dit beteken egter nie dat dit onbelangrik 

is vir 'n Bybelse wêreldbeskouing nie. Hoe ons Eskatologie verstaan, het 

'n impak op hoe ons ons lewens moet leef en wat ons moet verwag om in 

God se plan te gebeur. Enkele belangrike kwessies in Eskatologie is die 

volgende :  

 

Wat is die Wegraping? Die woord "wegraping" kom nie in die Bybel voor 

nie. Die konsep van die Wegraping word egter duidelik in die Skrif 

geleer. Die Wegraping van die kerk is die gebeurtenis waarin God alle 

gelowiges van die aarde verwyder om plek te maak dat Sy regverdige 

oordeel tydens die Slag van Armageddon oor die aarde uitgestort kan 

word.  

 

Wanneer gaan die Wegraping plaasvind met betrekking tot die 

Verdrukking? Sal die Wegraping plaasvind voor die Verdrukking, in die 

middel van die Verdrukking, of aan die einde van die Verdrukking?  

 

Wat is die wederkoms en hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit so 

belangrik vir Jesus Christus om terug te keer? Wanneer gaan Christus 

terugkom? Wat sal die tekens van Christus se wederkoms wees?  

 

Is die millennium letterlik of figuurlik? Die vervulling van baie van God 

se verbond en beloftes berus op 'n letterlike, fisiese, toekomstige 

koninkryk. Daar is geen vaste basis om 'n letterlike begrip van die 

Duisendjarige Koninkryk en die duur daarvan wat 1 000 jaar is, te 

ontken nie.  

 

https://www.gotquestions.org/rapture-of-the-church.html
https://www.gotquestions.org/rapture-tribulation.html
https://www.gotquestions.org/rapture-tribulation.html
https://www.gotquestions.org/second-coming-Jesus-Christ.html
https://www.gotquestions.org/millennium.html
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Sal die geslag wat Israel as 'n nasie hervorm sien sien het, nog lewend 

wees vir die wederkoms? Dit is nie Skriftuurlik om te leer dat die geslag 

wat Israel 'n nasie sien word, ook die Wederkoms van Jesus Christus sal 

sien nie. Dit kan die geval wees, en die Skrif sê dit spesifiek.  

 

Die Bybel beskryf 'n verskriklike tydperk van verdrukking in Openbaring 

hoofstukke 6-18. Sal hierdie Verdrukking deur die Wegraping 

voorafgegaan word, sal dit eindig met die Wegraping, of het dit in 

werklikheid reeds plaasgevind? Hierdie verskillende perspektiewe het 'n 

groot impak op waarvoor ons onsself moet voorberei. Eskatologie help 

ons om die Bybel se profetiese gedeeltes te verstaan en hoe om ons 

lewens te leef in reaksie op wat God in die eindtyd gaan doen. Daar is 'n 

groot mate van kontroversie in Eskatologie, maar dit onthef ons nie van 

ons verantwoordelikheid om te bestudeer en te verstaan wat die Bybel 

oor die eindtyd leer nie. 'n Begrip van Eskatologie sal baie van die vrese 

wat ons oor die toekoms het uitskakel. Ons God is soewerein, Hy het 'n 

plan, en dit sal alles ontvou volgens Sy volmaakte wil en tydsberekening. 

Dit is 'n groot bemoediging vir diegene wat in Christus is!  

 

'n Sleutelvers oor Eskatologie is Titus 2:13 : "ons wag op die salige hoop - 

die heerlike verskyning van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gotquestions.org/Israel-generation.html
https://www.gotquestions.org/Israel-generation.html
https://biblia.com/bible/esv/Titus%202.13
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Deel 1 Hoofstuk 2 - Terug na die toekoms 

Om Eskatologie van die Bybel te verstaan, moet ons by die Einde begin 

en vorentoe werk, die 1ste deel van hierdie Boeke begin vanaf Die Slag van 

Armageddon tot ons huidige tyd / huidige tyd, die jaar 2020. 

Die 2de Deel begin die Nuwe Aarde en Heelal en eindig by die Slag van 

Armageddon. 

Dit is 'n vreemde manier om Eskatologie te leer, maar met my ervaring 

op die Onderrigplatforms van die wêreld, is die mees effektiewe manier 

om die Tydlyn wat tot die 2de Koms van Jesus lei te verstaan, om by die 

Toekoms te begin en dit terug te bring na die Nou! 

Dit is die rede vir die boektitel " Eskatologie - Terug na die 

toekoms. 

Kom ons Begin 

Die boek Openbaring leer van 7 Sewes 

7 Kerke 

7 sterre 

7 Geeste 

7 Seëls 

7 Trompette 

7 Plaques / Vales / Bakkies 

7 Donderslae 

In hierdie Boek 4 van die 7's eindig by een enkele gebeurtenis genaamd 

die Slag van Armageddon 

Die 7 Seëls (Openb 6) die 7 Trompette (Openb 8 & 9) en die 7 Vale / 

Plaques / Bakke en 7 Donderslae (Openb 16) 

7 is die Getal vir God die Vader en ook die Laaste Getal van elke aksie in 
die Boek Openbaring soos gesien, Die 7de Seël, die 7de Trompet en die 
7de Bak van God se Toorn beskryf almal die Slag van Armageddon – Die 
Laaste Slag op Aarde . 
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In hierdie Profesieboek lees ons van 7 Seëls, 7 Vale en 7 Trompette! 

Bybelleraars leer dat die een op die ander volg! DIT IS NIE KORREK 
NIE!  

Om dit aan jou te verduidelik sal ons kyk na die laaste Seël, die Laaste 
Trompet en die Laaste Vale / Plaak / Bak! 

Dit beteken die 7de Seël. Die 7de Trompet. Die 7de Vale /Plaque/ Bowl 
op dieselfde tyd. 

 
Opgeteken in Openb 8 v 5 = 7de Seël. 

Rev 8:5 En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die 
altaar gevul en dit op die aarde gegooi, en daar was stemme en 
donderslae en weerligstrale en 'n aardbewing. 

 
En Openb 11 v 19 = 7de Trompet. 

Rev 11:19 En die tempel van God is in die hemel geopen, en die ark van 
sy testament is in sy tempel gesien, en daar was weerligstrale en 
stemme en donderslae en 'n aardbewing en groot hael. 

 
En Openb 16 v 18 / 21 = die 7de Vale / Plaak / Bak van God se 
Toorn! 

Openb 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 16:21 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. 

Al 3 hierdie verduidelik die Slag van Armageddon.  
Die 7de Seël / 7de Trompet / 7 Vales praat van dieselfde Gebeurtenis.  
Die tyd Na die Wegraping, die 2de Koms van Jesus Christus en voor die 
Slag van Armageddon. 
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Deel 1 Hoofstuk 3 - Die Slag van Armageddon 

Wat sal by die Slag van Armageddon plaasvind? 

Die Slag van Armageddon sal 'n halfuur duur (30 minute) 

Dit begin met die 2de koms van Jesus Christus, dan die wegraping, dan 

die 7 donderslae waar God hard sal praat met die dooies en lewendes. 

Die Rotasie van die Aarde Stop wanneer Jesus op Aarde aftree en 

UITEINDELIK Moeder Aarde en God elke lewende mens wat nie 

weggeraap is nie, nog lewend doodmaak. 

"Wat is die slag van Armageddon?"  

 

Antwoord: Die woord "Armageddon" kom van 'n Hebreeuse woord 

Har-Magedone , wat "berg Megiddo" beteken en het sinoniem geword 

met die toekomstige stryd waarin God sal ingryp en die leërs van die 

Antichris vernietig soos voorspel in Bybelse profesie ( Openbaring 16 ). 

:16 ; 20:1-3 ). Daar sal 'n menigte mense betrokke wees by die slag van 

Armageddon, terwyl al die nasies bymekaarkom om teen God en 

Christus te veg.  

 

Die presiese ligging van die vallei van Armageddon is onduidelik, want 

daar is geen berg genaamd Meggido nie . Aangesien “ Har ” egter ook 

heuwel kan beteken, is die mees waarskynlike ligging die heuwelland 

rondom die Meggido -vlakte , sowat sestig myl noord van Jerusalem. 

Meer as tweehonderd veldslae is in daardie streek geveg. Die Megiddo-

vlakte en die nabygeleë vlakte van Esdraelon sal die fokuspunt wees vir 

die slag van Armageddon, wat die hele lengte van Israel sal woed tot so 

ver suid as die Edomitiese stad Bosra ( Jesaja 63:1 ). Die vallei van 

Armageddon was bekend vir twee groot oorwinnings in Israel se 

geskiedenis: 1) Barak se oorwinning oor die Kanaäniete ( Rigters 4:15 ) 

en 2) Gideon se oorwinning oor die Midianiete ( Rigters 7 ). Armageddon 

was ook die plek vir twee groot tragedies: 1) die dood van Saul en sy 

seuns ( 1 Samuel 31:8 ) en 2) die dood van koning Josia ( 2 Konings 

23:29-30 ; 2 Kronieke 35:22 ).  

 

As gevolg van hierdie geskiedenis het die vallei van Armageddon 'n 

simbool geword van die finale konflik tussen God en die magte van die 

https://biblia.com/bible/esv/Rev%2016.16
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2016.16
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2016.16
https://biblia.com/bible/esv/Revelation%2020.1-3
https://biblia.com/bible/esv/Isa%2063.1
https://biblia.com/bible/esv/Judg%204.15
https://biblia.com/bible/esv/Judg%207
https://biblia.com/bible/esv/1%20Sam%2031.8
https://biblia.com/bible/esv/2%20Kings%2023.29-30
https://biblia.com/bible/esv/2%20Kings%2023.29-30
https://biblia.com/bible/esv/2%20Chron%2035.22
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bose. Die woord "Armageddon" kom net in Openbaring 16:16 voor , "Toe 

het hulle die konings bymekaar laat kom op die plek wat in Hebreeus 

Armageddon genoem word." Dit spreek van die konings wat lojaal is aan 

die Antichris wat bymekaarkom vir 'n finale aanslag op Israel. By 

Armageddon sal “die beker gevul met die wyn van die grimmigheid van 

[God se] toorn” ( Openbaring 16:19 ) verlos word, en die Antichris en sy 

volgelinge sal omvergewerp en verslaan word. "Armageddon" het 'n 

algemene term geword wat verwys na die einde van die wêreld, nie 

uitsluitlik na die geveg wat in die Megiddo-vlakte plaasvind nie. 

Ons aardse reis na die Slag van Armageddon! 

Hierdie boek sal verduidelik wat met mense op aarde gebeur vanaf die 
implementering van die 666 Merk van die Dier en wat gebeur met die 
Planeet Aarde en die Heelal in hierdie laaste 3 en 'n half jaar of 42 
maande of 1335 dae wat gelei het tot die Slag van Armageddon met 
behulp van Bybelverse. 

Net na die implementering van die 666 Merk van die Dier, gaan die 
wêreld in 'n krisismodus. 

Openb 13:15 – 16 En hy het mag gehad om die beeld van die dier lewend 
te maak, sodat die beeld van die dier ook sou spreek en veroorsaak dat 
almal gedood sou word wat die beeld van die dier nie aanbid nie.  
En hy laat almal, klein en groot, ryk en arm, vrymense en slawe, 'n merk 
op hulle regterhand of op hulle voorhoofde ontvang. 

Rev 12:6 En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat 
deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend 
twee honderd en sestig dae lank. 

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. 

Aarde is besig om stadig ineen te stort soos die as-swaai van die pole 
toegeneem het tot 'n punt van 1ste ineenstorting en die son is in die 2de 
stadium van uitbrand. Plus die Magnetiese veld van die Aarde is besig 
om ineen te stort. 

https://biblia.com/bible/esv/Rev%2016.16
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2016.19
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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 Wobble of Earths-as neem sedert 2012 toe teen 'n tempo van 0. 4 
grade per jaar, die as-slingertoename veroorsaak groter en meer gereelde 
aardbewings en vulkane-uitbarstings, terwyl die sonvlek van 
uitbrandingsruimtes op die son Magnetiese veldinterferensie en meer 
veroorsaak en meer elektriese toerusting faal op aarde. 

Die Aarde en Son berei voor vir die 2de Koms 

Een jaar in die Groot Verdrukking, nadat almal wat die Merk van die 
Dier moes ontvang dit ontvang het, kondig God 'n afsnypunt aan en 
beveel Sy Engele om te kom en te merk almal wat nie die Merk van die 
Dier in hul Hand geneem het nie of het dit nie met geweld op hulle 
voorkop ontvang nie, met 'n Seël van God op hulle voorkop. 

Die Gemerkte met die Seël van God gaan na Engelbeskerming, Psalm 91 
tydens die toorn van God. 

Rev 7:3 en sê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat 
ons die dienaars van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. 

Rev 9:4 En aan hulle is bevel gegee dat hulle geen skade aan die gras van 
die aarde of aan enige groen ding of enige boom moes doen nie; maar net 
daardie manne wat nie die seël van God op hulle voorhoofde het nie. 

Nadat alle Geesvervulde Kinders van God die seël van God in hul 
voorkop ontvang het, begin die aarde ineenstort en 'n Supervulkane bars 
uit, 

Hand 2:16 – 21 Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is;  
En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle 
vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongmanne sal 
gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.  
En op my diensknegte en oor my diensmaagde sal Ek in dié dae van my 
Gees uitstort; en hulle sal profeteer: En Ek sal wonders doen bo in die 
hemel en tekens onder op die aarde; bloed en vuur en rookdamp:  
Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat 
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daardie groot en merkwaardige dag van die Here kom; en elkeen wat die 
Naam van die Here sal gered word. 

Hierdie vulkaanuitbarsting kondig die begin van die toorn van God aan 
en begin die laaste 2 en half jaar op aarde voor die Slag van Armageddon. 
Genoem die 5de trompet wat klink. 

Die Super-vulkaan veroorsaak 'n weerverskynsel oor die aarde, met As 
wat die Son vir 5 Maande uitsluit en die helfte van die Planeet word 
gesluit, Reis en alles kom tot 'n einde. 

Hierdie vulkaan lawa stroom neem Babilon = die hele land van 
Kalifornië wat toe die Republiek van Kalifornië genoem is uit en bring 
insek na vore om die 1ste Gedenkplaat van God se toorn op aarde te 
veroorsaak. 

Openb 18:2 – 10 En hy het met 'n sterk stem kragtig uitgeroep en gesê: 
Geval, geval het Babilon en het 'n woonplek van duiwels geword en 'n 
versamelplek van elke onreine gees en 'n hok van al die onreine en 
haatlikes. voël.  
Want al die nasies het gedrink van die wyn van die grimmigheid van 
haar hoerery, en die konings van die aarde het met haar gehoereer, en 
die handelaars van die aarde het ryk geword deur die oorvloed van haar 
lekkernye.  
En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, 
sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae 
ontvang nie.  
Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het aan haar 
ongeregtighede gedink.  
Beloon haar soos sy jou beloon het, en verdubbel vir haar dubbel volgens 
haar werke: vul in die beker wat sy vol gemaak het vir haar dubbel. 
Hoeveel sy haarself verheerlik en heerlik gelewe het, gee haar soveel 
pyniging en droefheid; sy sê in haar hart: Ek sit 'n koningin en is geen 
weduwee en sal geen droefheid sien nie.  
Daarom sal haar plae op een dag kom, dood en rou en hongersnood; en 
sy sal met vuur verbrand word, want sterk is die Here God wat haar 
oordeel .  
En die konings van die aarde wat gehoereer het en heerlik met haar 
gelewe het, sal oor haar ween en oor haar kerm, wanneer hulle die rook 
van haar brand sien , en van  
ver af staan uit vrees vir haar pyniging en sê: Wee! helaas, daardie groot 
stad Babilon, daardie magtige stad! Want in een uur kom u oordeel. 
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Die toorn van God begin! 

Openb 16:1 – 2 En ek het 'n groot stem uit die tempel aan die sewe 
engele hoor sê: Gaan heen en gooi die skale van die toorn van God uit 
oor die aarde.  
En die eerste het gegaan en sy skaal op die aarde uitgegooi; en daar het 
'n harde en ernstige sweer geval op die manne wat die merk van die dier 
gehad het en op die wat sy beeld aanbid het. 

Hierdie supervulkaan "Ring of Fire and Yellowstone" word die 
5de trompet genoem.  
Openb 9:1 – 11 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. En die gedaantes 
van die sprinkane was soos perde wat vir die oorlog voorberei is; en op 
hulle koppe was soos krone soos goud, en hulle gesigte was soos die 
gesigte van mense. En hulle het hare gehad soos die hare van vroue, en 
hulle tande was soos die tande van leeus. En hulle het as 't ware 
borsharnasse gehad borsharnasse van yster; en die geluid van hulle 
vlerke was soos die geluid van strydwaens van baie perde wat na die 
geveg hardloop. En hulle het sterte gehad soos aan skerpioene, en daar 
was angels in hulle sterte, en hulle krag was om die mense vyf maande 
seer te maak. En hulle het 'n koning gehad oor hulle, dit is die engel van 
die afgrond, wie se naam in die Hebreeuse taal is Abaddon , maar in die 
Griekse taal het sy naam Apollyon . 

Vulkaan 's veroorsaak dat Oseane en Vars water op Aarde na Ou Bloed 
verander, Elke lewende Seedier sterf en weens die gebrek aan vars water 
sterf diere en plante ook op Aarde. 
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Geen kos of vars water is op daardie stadium vanaf See en land 
beskikbaar nie. 

Openb 16:3 en die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi; en dit 
het geword soos die bloed van 'n dooie, en elke lewende siel het in die see 
gesterwe.  
Rev 16:4 En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en 
waterfonteine; en hulle het bloed geword. 

Dit maak gestoorde water, wyn, blikkieskos en gestoorde gedroogde kos 
kosbaar en WW3 begin oor die aarde, maar selfs meer in die Midde-
Ooste as gevolg van die Slag om Olie. 

Op daardie stadium beweeg die Son na sy 3de gesig van ineenstorting.  
Hierdie Oorlog word geveg tussen nasies vir die laaste opgebergde 
voedsel, gebottelde water en oliebronne op Aarde. Die waarskuwing van 
die 3de ruiter / 3 seël kom by my op, Openb 6 v 6 …. En kyk, jy doen nie 
skade aan die olie en die wyn nie. 

Na die 2de koms van Jesus Christus vind die Wegraping van 
die Uitverkorenes plaas:  
Soos Jesus geprofeteer het: 

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 verskyn . die teken van die Seun van die mens in die hemel, en 
dan sal 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 stuur met 'n groot basuingeluid, en hulle 
sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde 
van die hemel tot die ander einde. 

Soos Bevestig deur Paulus:  
1Th 4:13 – 17 Maar ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, 
broeders, aangaande die ontslapenes, sodat julle nie treur soos ander wat 
geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan, so 
ook die wat in Jesus slaap, wil God saam met hom bring.  
Daarom sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die 
lewe oorbly tot die wederkoms van die Here die ontslapenes nie sal 
voorhou nie.  
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 dooies in 



13 
 

Christus sal eerste opstaan ;  
dan sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle weggevoer word in die 
wolke, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. 

Nadat die uitverkorenes verbreek en na die hemel geneem is, verander 
Jesus in die Leeu van Juda en veg hy saam met sy engele teen die nasies 
van die wêreld wat by Armageddon deur die Valse Profeet, Die Antichris 
en die Dier vergader is.  
Openb 19:11 – 21 En ek het die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit 
perd; en Hy wat op Hom sit, is genoem Getrou en Waaragtig, en in 
geregtigheid oordeel en voer Hy oorlog. 

Sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en hy het 'n 
naam laat skryf wat niemand geken het nie, behalwe hy self.  
En hy was bekleed met kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die 
Woord van God. 

En die leërs wat in die hemel was, het Hom gevolg op wit perde, bekleed 
met wit en rein fyn linne. En 'n skerp swaard  
gaan uit sy mond uit om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met 
'n ysterstaf regeer; en Hy trap die parskuip van die grimmigheid en toorn 
van God, die Almagtige.  
En hy het op sy kleed en op sy heup 'n naam geskrywe: 

KONING VAN KONINGS, EN HERE VAN DIE HERE.  
En ek het 'n engel in die son sien staan; en hy het met 'n groot stem 
uitgeroep en aan al die voëls wat in die middel van die hemel vlieg, gesê: 
Kom en vergader julle by die maaltyd van die grote God;  
sodat julle die vlees van konings en die vlees van owerstes en die vlees 
van helde en die vlees van perde en van die wat daarop sit kan eet, en die 
vlees van alle mense, vrymense sowel as slawe, altwee klein en groot. En 
ek het die dier gesien en die konings van die aarde en hulle leërs 
bymekaargekom om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit, en teen 
sy leër. En die dier is gevang, en saam met hom die valse profeet wat 
voor sy aangesig wonders gedoen het, waarmee hy die wat die merk van 
die dier ontvang het, en die wat sy beeld aanbid het, verlei het. Albei is 
lewend in 'n poel van vuur gewerp wat met swawel brand.  
En die oorblyfsel is gedood met die swaard van hom wat op die perd sit, 
en die swaard het uit sy mond uitgegaan; en al die voëls is versadig van 
hulle vlees. 

Tydens die 2de koms van Jesus stort die Wissel van die Aarde se as 
totaal ineen, met een Groot Aardbewing, Die kontinentplate skarrel oor 
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mekaar om te probeer om die positiewe en negatiewe pole te herstel soos 
die Aarde omval, die magneetveld ineenstort en meteore en sterre val na 
die aarde as die rotasie van die aarde stop van 1690 kmmp tot nul. 

Openb 16:17 – 21 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.  
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.  
En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasie 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 grimmigheid te gee.  
En al die eilande het weggevlug, en die berge is nie gevind nie. 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. 

Almal op Aarde sterf en die 1000 Jaar begin op Aarde wat lei tot die 
Groot Wit Troon Oordeel. 

Die water van die vloed en hael van Armageddon 

Wetenskaplike het 'n groot ondergrondse oseaan in die aardkors ontdek 
3 keer die watervolume wat die oseane kan hou! 

DIE OPENBARING 

Dit was die water wat God gebruik het om die aarde te oorstroom tydens 
die Groot Vloed van Noag, 

Gen 6:17 En kyk, Ek bring ook 'n vloed van water oor die aarde om alle 
vlees waarin die asem van die lewe is, van onder die hemel af te verdelg; 
en alles wat op die aarde is, sal sterwe. 

Hierdie water het nou groot Water Gekristalliseerde ysblokke gevorm ; 
dit is die ysblokke wat deur God gebruik sal word om die nasies by die 
Slag van Armageddon dood te maak. 

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. 
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Deel 1 Hoofstuk 4 - Die 7 Donderslae 

Ons as eindtydstudente en -onderwysers weet wat die 7 seëls of die 7 
trompette of die 7 plate is, = die Slag van Armageddon. Maar daar is iets 
wat tydens die Eindtyd gebeur wat nie volledig aangeteken is nie. 

DIE 7 DONDERSE. STEM VAN GOD LOOP OOR DIE HELE 
AARDE. 

God praat met almal gelyktydig op aarde in 'n harde stem. En dit sal nie 
vriendelike woorde wees nie. 

Openb 10:3 – 4 en met 'n groot stem geroep soos wanneer 'n leeu brul ; 
en toe hy geroep het, het sewe donderslae hulle stemme laat hoor.  
Rev 10:4 En toe die sewe donderslae hul stemme laat hoor het, was ek op 
die punt om te skryf; 

Hierdie 7 donderslae is gespreek by 'n stem van 'n engel wat geklink het 
soos 'n leeu wat gebrul het. 

Elkeen van hierdie Donderslae het iets gesê wat op Aarde sal gebeur 
voordat die 7de Trompet sal Klink en nadat die 6de Trompet tydens die 
Wederkoms van Jesus Christus en die Wegraping geblaas het. 

Die sewe donderslae verskyn in Openbaring 10:1–7. In sy apokaliptiese 
visioen het die apostel Johannes 'n magtige engel met 'n boekrol in sy 
hand oor die see en die land sien stap. Die engel het 'n geskreeu gegee 
soos die brul van 'n leeu, en toe het die stemme van die sewe donderslae 
gepraat. Net toe Johannes op die punt was om neer te skryf wat hulle 
gesê het, het ’n stem uit die hemel vir hom gesê om te “verseël wat die 
sewe donderslae gesê het en moenie dit neerskryf nie” (Openbaring 
10:4). 

Die insident van die sewe donderstemme vind plaas in die tussenspel 
tussen die sesde en sewende trompette. Die sewe donderslae is nie net 
die gewone geraas van donderweer nie, maar is donderagtige stemme 
wat 'n boodskap kommunikeer. Die Griekse woord wat met “donder” 
vertaal word, beteken “om te brul”. Donderweer is dikwels 'n teken van 
oordeel in die Skrif soos in 1 Samuel 2:10, 2 Samuel 22:14, en verskeie 
ander plekke in Openbaring (8:5, 11:19, 16:18), so hierdie sewe kragtige 
stemme huil uit vir God se oordeel oor die sondige aarde. Die 
donderweer verteenwoordig die stem van God. Psalm 18:13 sê: “Die 
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HERE het uit die hemel gedonder; die stem van die Allerhoogste het 
weerklink.” 

Verdere bewyse dat die sewe donderslae die stem van God is, is in 
Openbaring 4:5: “Van die troon af het weerligstrale, dreuning en 
donderslae gekom. Voor die troon het sewe lampe gebrand. Dit is die 
sewe geeste van God.” Weereens word die stem van God uitgebeeld as 
donderende dreuning wat die krag, majesteit en heerlikheid van ons 
magtige Here vertoon. In hierdie vers het Johannes 'n voorskou gesien 
van die goddelike toorn wat oor die aarde uitgestort word, soos volledig 
beskryf in Openbaring hoofstukke 16-19. 

Net toe Johannes op die punt was om die woorde van die sewe 
donderslae te skryf, beveel 'n stem uit die hemel hom om te verseël wat 
deur hulle geopenbaar is. Dieselfde troon wat weerlig en donderslae 
uitstuur, gee 'n opdrag om geheim te hou wat die stemme geopenbaar 
het. Die rede vir die verseëling word nie gegee nie, maar dit kan wees dat 
die oordeel eenvoudig te skrikwekkend was om opgeteken te word. Die 
inhoud van die boodskap word nooit in die Skrif geopenbaar nie, daarom 
kan ons nie daaroor spekuleer nie. Die sewe donderslae is die enigste 
woorde in Openbaring wat verseël is. 

Dit word nie deur die woord van God bevestig nie maar dit is wat ek dink 
dit kan wees! 

Dit kan die 7 Thunders wees. Die Stem van God wat die 7 Doodsondes 
aanspreek, God spreek almal op Aarde aan en vertel hulle hoe Hy elkeen 
van die 7 Doodsondes en die oortreders daarvan sal hanteer. 

So kan elke donderweer God wees, wat die wêreld aanspreek oor een 
dodelike sonde op 'n slag. In 'n harde stem wat almal regoor die wêreld 
gelyktydig kan hoor en selfs deur die dooies gehoor kan word. 

Die sewe dodelike sondes, ook bekend as die hoofsondes of kardinale 
sondes 

1ste Dondergod  
spreek Lus aan 

Wellus, of wellus (Latyns, " luxuria " (vleeslik)), is intense verlange. Dit 
word gewoonlik beskou as intense of ongebreidelde seksuele begeerte, 
wat lei tot hoerery, egbreuk, verkragting, dierlikheid en ander onsedelike 
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seksuele dade. Wellus kan egter ook bloot begeerte in die algemeen 
beteken; dus is lus vir geld, mag en ander dinge sondig. In 
ooreenstemming met die woorde van Henry Edward, verander die 
onreinheid van wellus 'n mens in "'n slaaf van die duiwel".  
Wellus, as dit nie reg bestuur word nie, kan behoorlikheid ondermyn. 
Die  
Duitse filosoof Schopenhauer het soos volg geskryf :  
“Lus is die uiteindelike doel van byna alle menslike strewe, oefen 'n 
nadelige invloed uit op die belangrikste sake, onderbreek die ernstigste 
sake, verwar soms vir 'n rukkie selfs die grootste verstand, huiwer nie 
met sy trompery om die onderhandelinge van staatsmanne en die 
navorsing van geleerdes te ontwrig, het die aanleg om sy liefdesbriewe en 
ringetjies selfs in ministeriële portefeuljes en filosofiese manuskripte in 
te skuif”. 

2de Dondergod  
spreek vraatsug aan 

Vraatsug (Latyns, gula ) is die oormatige toegewing en oorverbruik van 
enigiets tot die punt van vermorsing. Die woord is afgelei van die Latynse 
gluttire , wat beteken om te sluk of te sluk. 

In die Christendom word dit as 'n sonde beskou as die oormatige 
begeerte na kos veroorsaak dat dit van die behoeftiges weerhou word.  
As gevolg van hierdie skrifte kan vraatsug as selfsug geïnterpreteer word; 
om in wese besorgdheid oor jou eie impulse of belange bo die welstand 
of belange van ander te plaas. 

Gedurende tye van hongersnood, oorlog en soortgelyke tydperke 
wanneer kos skaars is, is dit moontlik vir 'n mens om ander mense 
indirek deur hongersnood dood te maak net deur te veel of selfs te gou te 
eet.  
Middeleeuse kerkleiers (bv. Thomas Aquinas) het 'n meer uitgebreide 
siening van vraatsug gehad, met die argument dat dit ook 'n obsessiewe 
afwagting van maaltye, en die voortdurende eet van lekkernye en 
buitensporige duur kosse kan insluit. Aquinas het so ver gegaan as om 'n 
lys van vyf maniere voor te berei om vraatsug te pleeg, ywer word 
dikwels as die ernstigste beskou, aangesien dit uiterste gehegtheid aan 
die plesier van blote eet is, wat die pleger impulsief kan laat eet; absoluut 
en sonder kwalifikasie leef bloot om te eet en drink; binding aan 
gesondheidsverwante, sosiale, intellektuele en geestelike plesier verloor; 
en verloor behoorlike oordeel 'n voorbeeld is Esau wat sy geboortereg 
verkoop vir gewone kos van brood en pot lensies. Sy straf was dat die 
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“onheilige . . . wat vir 'n stukkie vleis sy geboortereg verkoop het," leer 
ons dat "hy geen plek vir bekering gevind het nie, al het hy dit versigtig 
gesoek, met trane." 

 

3de Dondergod  
spreek gierigheid aan 

Gierigheid (Latyns, avaritia ), ook bekend as gierigheid, begeerlikheid of 
hebsug, is, soos wellus en vraatsug, 'n sonde van begeerte. Hebsug (soos 
gesien deur die Kerk) word egter toegepas op 'n kunsmatige, roofsugtige 
begeerte en strewe na materiële besittings. Thomas Aquinas het geskryf, 
"Girigheid is 'n sonde teen God, net soos alle sterflike sondes, in soverre 
die mens dinge veroordeel wat ewig is ter wille van tydelike dinge." In 
Dante's Purgatory is die boetelinge vasgebind en met die gesig na onder 
op die grond neergelê omdat hulle buitensporig op aardse gedagtes 
gekonsentreer het. Opgaar van materiaal of voorwerpe, diefstal en roof, 
veral deur middel van geweld, bedrog of manipulasie van gesag is alles 
aksies wat deur hebsug geïnspireer kan word. Sulke wandade kan 
simonie insluit, waar 'n mens probeer om sakramente te koop of te 
verkoop, insluitende Heilige Ordes en dus gesagsposisies in die 
Kerkhiërargie. 

In die woorde van Henry Edward, gierigheid “dompel ’n man diep in die 
modder van hierdie wêreld, sodat hy dit sy god maak. 

Soos gedefinieer buite Christelike geskrifte, is hebsug 'n buitensporige 
begeerte om meer as een behoefte te verkry of te besit, veral met 
betrekking tot materiële rykdom. Soos trots, kan dit lei tot nie net 
sommige nie, maar alle boosheid. 

4de Dondergod  
spreek luiaard aan 

Luiaard (Latyns, tristitia of acedia ("sonder sorg")) verwys na 'n 
eienaardige mengelmoes van begrippe, wat uit die oudheid dateer en 
geestelike, geestelike, patologiese en fisiese toestande insluit. Dit kan 
gedefinieer word as 'n afwesigheid van belangstelling of 'n gewone 
teenstand om inspanning te doen. 
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In sy Summa Theologica het Saint Thomas Aquinas luiaard gedefinieer 
as "treur oor geestelike goed". 

Die omvang van luiaard is wyd. Geestelik het acedia eers verwys na 'n 
beproewing wat godsdienstige persone bywoon, veral monnike, waarin 
hulle onverskillig geraak het oor hul pligte en verpligtinge teenoor God. 
Geestelik het acedia 'n aantal kenmerkende komponente waarvan die 
belangrikste affekteloosheid is , 'n gebrek aan enige gevoel oor die self of 
ander, 'n verstandstoestand wat aanleiding gee tot verveling, 
kwaadwilligheid , apatie en 'n passiewe inerte of trae mentasie, Fisies , 
acedia word fundamenteel geassosieer met 'n staking van beweging en 'n 
onverskilligheid teenoor werk; dit vind uitdrukking in luiheid, ledigheid 
en traagheid. 

Luiaard sluit in om op te hou om die sewe genadegawes wat deur die 
Heilige Gees gegee is (Wysheid, Begrip, Raad, Kennis, Vroomheid, 
Sterkte en Vrees van die Here) te gebruik; so 'n verontagsaming kan lei 
tot die verlangsaming van 'n mens se geestelike vooruitgang na die ewige 
lewe, tot die verwaarlosing van veelvuldige pligte van naasteliefde 
teenoor die naaste, en tot vyandigheid teenoor diegene wat God liefhet. 

Sloth is ook gedefinieer as 'n mislukking om dinge te doen wat 'n mens 
moet doen. Volgens hierdie definisie bestaan boosheid wanneer “goeie” 
mense versuim om op te tree. 

Edmund Burke (1729–1797) het in Present Discontents (II. 78) geskryf: 
“Geen mens, wat nie deur ydele glorie tot entoesiasme aangeblaas word 
nie, kan homself vlei dat sy enkele, onondersteunde, losbandige, 
onsistematiese pogings van krag is om die subtiele ontwerpe en 
verenigde Cabals van ambisieuse burgers. Wanneer slegte mans 
kombineer, moet die goeie assosieer; anders sal hulle een vir een 'n 
onbejammerde offer val in 'n veragtelike stryd.” 

Anders as die ander hoofsondes, wat sondes is om onsedelikheid te 
pleeg, is luiheid 'n sonde van die weglating van verantwoordelikhede. Dit 
kan voortspruit uit enige van die ander kapitaalondeugde; byvoorbeeld, 
'n seun kan sy plig teenoor sy vader nalaat deur woede. Terwyl die 
toestand en gewoonte van luiheid 'n doodsonde is, is die gewoonte van 
die siel wat na die laaste sterflike toestand van luiheid neig, nie op sigself 
sterflik nie, behalwe onder sekere omstandighede. 

Emosioneel en kognitief vind die boosheid van acedia uitdrukking in 'n 
gebrek aan enige gevoel vir die wêreld, vir die mense daarin, of vir die 



22 
 

self. Acedia neem vorm aan as 'n vervreemding van die voelende self eers 
van die wêreld en dan van homself. Alhoewel die mees diepgaande 
weergawes van hierdie toestand gevind word in 'n onttrekking van alle 
vorme van deelname aan of sorg vir ander of een, is 'n mindere maar 
meer lawaaierige element ook deur teoloë opgemerk. Uit tristitia , het 
Gregory die Grote beweer, "daar ontstaan kwaadwilligheid, 
kwaadaardigheid, lafhartigheid, [en] wanhoop ..." Chaucer het ook met 
hierdie eienskap van acedia gehandel en die kenmerke van die sonde 
getel om wanhoop, slaperigheid, ledigheid, traagheid in te sluit, 
nalatigheid, traagheid en wreedheid , laasgenoemde word op 
verskillende maniere vertaal as "woede" of beter as "peevishness". Vir 
Chaucer bestaan die mens se sonde daarin om te kwyn en terug te hou, 
om te weier om werke van goedheid te onderneem, want, sê hy/sy vir 
hom/haarself, die omstandighede rondom die totstandkoming van die 
goeie is te swaar en te moeilik om te ly. Acedia in Chaucer se siening is 
dus die vyand van elke bron en motief vir werk. 

Luiaard ondermyn nie net die lewensbestaan van die liggaam en sorg nie 
vir sy daaglikse voorsiening nie, maar vertraag ook die verstand, en stop 
sy aandag aan sake van groot belang. Luiaard verhinder die man in sy 
regverdige ondernemings en word dus 'n verskriklike bron van mens se 
ondergang. 

5de donderweer  
God wat toorn aanspreek 

Wrath (Latyns, IRA) kan gedefinieer word as onbeheerde gevoelens van 
woede, woede en selfs haat. Woede openbaar hom dikwels in die wens 
om wraak te neem. 

In sy suiwerste vorm kom woede voor met besering, geweld en haat wat 
vetes kan uitlok wat vir eeue kan voortduur. Toorn kan voortduur lank 
nadat die persoon wat 'n ander 'n ernstige oortreding gedoen het, dood 
is. Gevoelens van woede kan op verskillende maniere manifesteer, 
insluitend ongeduld, haatlike misantropie, wraak en selfvernietigende 
gedrag, soos dwelmmisbruik of selfmoord .  
"Mense wat woedend raak, maak altyd 'n slegte landing." 

Volgens die Kategismus van die Katolieke Kerk word die neutrale daad 
van woede die sonde van woede wanneer dit teen 'n onskuldige persoon 
gerig is, wanneer dit buitensporig sterk of langdurig is, of wanneer dit 
buitensporige straf verlang. “As woede die punt bereik van 'n 
doelbewuste begeerte om 'n buurman dood te maak of ernstig te 
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verwond, is dit ernstig teen liefdadigheid; dit is 'n doodsonde.” Haat is 
die sonde om te begeer dat iemand anders ongeluk of kwaad mag ly, en 
is 'n doodsonde wanneer 'n mens ernstige skade begeer. 

Mense voel kwaad wanneer hulle voel dat hulle of iemand vir wie hulle 
omgee beledig is, wanneer hulle seker is oor die aard en oorsaak van die 
woedende gebeurtenis, wanneer hulle seker is dat iemand anders 
verantwoordelik is, en wanneer hulle voel dat hulle steeds die situasie 
kan beïnvloed of hanteer dit. 

6de Dondergod  
spreek Afguns aan 

Afguns (Latyns, Invidia ), soos hebsug en wellus, word gekenmerk deur 
'n onversadigbare begeerte. Dit kan beskryf word as 'n hartseer of 
gegriefde begeerlikheid teenoor die eienskappe of besittings van iemand 
anders. Dit spruit voort uit ydelheid en skei 'n man van sy naaste af. 

Kwaadwillige afguns is soortgelyk aan jaloesie deurdat hulle albei 
ontevredenheid voel oor iemand se eienskappe, status, vermoëns of 
belonings. ’n Verskil is dat die afgunstiges ook die entiteit begeer en dit 
begeer. Afguns kan direk in verband gebring word met die Tien Gebooie, 
spesifiek: “Jy mag ook nie begeer nie … enigiets wat aan jou naaste 
behoort” – 'n stelling wat ook met hebsug verband hou. Dante het afguns 
gedefinieer as "'n begeerte om ander mans van hulle te ontneem". In 
Dante's Purgatory is die straf vir die afgunstiges dat hulle oë met draad 
toegewerk word omdat hulle sondige plesier gekry het deur te sien hoe 
ander laag gebring word. Volgens St. Thomas Aquinas het die stryd wat 
deur afguns aangewakker word drie stadiums: tydens die eerste stadium 
poog die afgunstige persoon om 'n ander se reputasie te verlaag; in die 
middelstadium ontvang die afgunstige óf “vreugde oor ’n ander se 
ongeluk” (as hy daarin slaag om die ander persoon te belaster) óf “rou 
oor ’n ander se voorspoed” (as hy misluk); die derde stadium is haat 
want “sorg veroorsaak haat ” . 

Daar word gesê dat afguns die motivering is agter Kain wat sy broer, 
Abel, vermoor het, aangesien Kain Abel beny het omdat God Abel se 
offerande bo Kain s'n verkies het.  
Bertrand Russell het gesê dat afguns een van die mees kragtige oorsake 
van ongelukkigheid is, wat hartseer bring vir plegers van afguns, terwyl 
hulle die drang gee om ander pyn te berokken. 
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In ooreenstemming met die mees algemeen aanvaarde sienings, weeg 
net trots die siel meer as afguns onder die hoofsondes. Net soos 
hoogmoed, is afguns direk met die duiwel geassosieer, want Wysheid 
2:24 sê: "die afguns van die duiwel het die dood na die wêreld gebring." 

7de Dondergod  
spreek Trots aan 

Die negatiewe weergawe van trots (Latyn, Superbia ) word op byna elke 
lys beskou as die oorspronklike en ernstigste van die sewe dodelike 
sondes: die verdraaiing van die vermoëns wat mense meer soos God 
maak – waardigheid en heiligheid. Daar word ook gedink dat dit die 
bron van die ander hoofsondes is. Ook bekend as hubris (van antieke 
Grieks ὕ β ρις ), of futiliteit, word dit geïdentifiseer as gevaarlik korrupte 
selfsug, die plaas van 'n mens se eie begeertes, drange, begeertes en grille 
voor die welsyn van mense. 

In selfs meer destruktiewe gevalle is dit irrasioneel om te glo dat 'n mens 
in wese en noodwendig beter, meerderwaardig of belangriker as ander is, 
versuim om die prestasies van ander te erken, en oormatige 
bewondering van die persoonlike beeld of self (veral die vergeet van jou 
eie gebrek aan goddelikheid, en weier om jou eie grense, foute of foute as 
mens te erken). 

Wat die swak kop met die sterkste vooroordeel regeer, is trots, die nooit-
fatlose ondeug van dwase. 

Aangesien trots as die vader van alle sondes bestempel is, is dit as die 
duiwel se mees prominente eienskap beskou. CS Lewis skryf, in Mere 
Christianity, dat trots die "anti-God" staat is, die posisie waarin die ego 
en die self direk teen God gekant is: "Onkuis, woede, gierigheid, 
dronkenskap, en dit alles, is blote vlooibyte. in vergelyking: dit was deur 
Hoogmoed dat die duiwel die duiwel geword het: Hoogmoed lei tot elke 
ander ondeug: dit is die volledige anti-God-gemoedstoestand.” Daar 
word verstaan dat trots die gees van God skei, sowel as Sy lewe-en-
genade-gewende Teenwoordigheid. 

Mens kan om verskillende redes trots wees. Skrywer Ichabod Spencer sê 
dat “Geestelike trots die ergste soort trots is, indien nie die ergste strik 
van die duiwel nie. Die hart is besonder bedrieglik oor hierdie een ding.” 
Jonathan Edwards het gesê “Onthou dat trots die ergste adder is wat in 
die hart is, die grootste versteurder van die siel se vrede en lieflike 
gemeenskap met Christus; dit was die eerste sonde wat ooit was, en lê 
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die laagste in die fondament van Satan se hele gebou, en is die moeilikste 
uitgeroei, en is die mees verborge, geheime en bedrieglikste van alle 
begeerlikhede, en kruip dikwels, ongevoelig, in die te midde van 
godsdiens en soms onder die dekmantel van nederigheid.” 

Neem asseblief kennis dat my idee van wat dit kan wees slegs 
fiktief is en nie feite nie. 
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Deel 1 Hoofstuk 5 - Die Wegraping van die 

Geesvervulde Kerk / Bruid van Christus 

Die Wegraping van die Bruid / Die Kerk van God vind plaas na die 2de 

Koms van Jesus net voor die Slag van Armageddon in 'n tydsbestek van 

30 minute. 

GEEN Bewys in die Bybel vir 'n Wegraping Voor of Midde 
Verdrukking  
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. 

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 
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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 verskyn . die teken van die Seun van die mens in die hemel, en 
dan sal 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 stuur met 'n groot basuingeluid, en hulle 
sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, 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 
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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 sy engele uitstuur met groot basuingeklank, en hulle 
sal sy uitverkorenes versamel 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, saambring. 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 gelowe '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.  
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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 vir 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. 
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Deel 1 Hoofstuk 6 - Die 2de Koms van Jesus Christus 

Die aarde hou op draai by die 2de koms van Jesus Christus 

Ek het HIERDIE GROOT Openbaring die oggend van 15 Jan 2018 
ontvang. 

Dit is wat ek ontvang het! 

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 
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ook die wat in Jesus ontslaap het, saambring. 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 1100 M/per/h tot 
OM/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 
vallei; 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.  
Openb 16:16 en hy het hulle bymekaar laat kom op 'n plek wat in die 
Hebreeuse taal Armageddon genoem word.  
Openb 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.  
Openb 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 
nasie 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.  
Openb 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 
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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 / 1 690 km 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 'n 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 
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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 sou in 
die atmosfeer weggevee 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. 
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April 2019 

Die aarde se magnetiese veld word aansienlik swakker, die magnetiese 
noordpool verskuif teen 'n versnellende tempo, en wetenskaplikes erken 
geredelik dat 'n skielike poolverskuiwing moontlik "triljoene dollars" se 
skade kan veroorsaak. Vandag aanvaar die meeste van ons die 
beskerming wat die aarde se magnetiese veld bied, heeltemal as 
vanselfsprekend. Dit is in wese 'n kolossale kragveld wat ons planeet 
omring en lewe moontlik maak. En selfs met sulke beskerming, kan 'n 
reuse sonstorm steeds potensieel ons planeet tref en ons kragnetwerk 
heeltemal braai. Maar soos ons magnetiese veld steeds swakker en 
swakker word, sal selfs baie kleiner sonstorms die potensiaal hê om 
rampspoedig te wees. En sodra die magnetiese veld swak genoeg word, 
sal ons veel groter probleme in die gesig staar. Soos jy hieronder sal sien, 
as genoeg sonstraling ons planeet begin bereik, sal niemand van ons 
oorleef nie. 

Voorheen het wetenskaplikes ons vertel dat die magneetveld elke 100 
jaar met ongeveer 5 teenwoordig verswak. 

Maar nou word ons vertel dat data wat van die SWARM-satelliet 
ingesamel is, aandui dat die tempo van verval nou 5 teenwoordig is per 
dekade ... 

Dit is goed vasgestel dat die aksiale dipoolkomponent van die aarde se 
hoofmagneetveld in moderne tye met ongeveer 5% per eeu afneem. 
Onlangs het wetenskaplikes wat die SWARM-satelliet gebruik, 
aangekondig dat hul data dui op 'n vervalkoers tien keer vinniger, of 5% 
per dekade. 

As jy dit nie heeltemal verstaan het nie, is 5 hede per dekade 10 keer 
vinniger as 5 hede per eeu. 

As die tempo van verval teen hierdie tempo voortduur, of as dit selfs 
meer versnel, kan ons kyk na 'n massa-uitsterwingsgebeurtenis wat 
verby is wat die meeste mense sou waag om te dink. 

Soos meer sonbestraling die aarde bereik, sou ons verwag om 'n styging 
in kankersyfers te sien, en dit is iets wat selfs National Geographic erken 
het ... 
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As die magneetveld egter aansienlik swakker word en vir 'n aansienlike 
tyd so bly, sal die aarde minder beskerm word teen die hope hoë-
energie-deeltjies wat voortdurend in die ruimte rondvlieg. Dit beteken 
dat alles op die planeet aan hoër vlakke van bestraling blootgestel sal 
word, wat mettertyd 'n toename in siektes soos kanker kan veroorsaak, 
asook delikate ruimtetuie en kragnetwerke op Aarde kan benadeel. 

Natuurlik sien ons dit reeds. Kankersyfers het oor die hele wêreld gestyg, 
en as jy in die Verenigde State woon, is daar 'n een uit drie kans dat jy 
kanker in jou leeftyd sal kry. 

Maar soos die magneetveld aanhou verswak, sal dinge erger word. 

Baie erger. 

Hoe swakker die magneetveld word, sal die hoeveelheid sonstraling wat 
ons sal bereik, styg, en uiteindelik sal dit so erg word dat die hele 
menslike ras in die gedrang sal wees. Die volgende kom uit Futurisme... 

Bestraling en kosmiese strale is 'n ware bekommernis vir NASA, veral 
wanneer dit kom by langtermyn-ruimtevlug. Ruimtevaarders op 'n 
sending na Mars kan tot 1000 keer die blootstelling aan bestraling en 
kosmiese strale ondergaan wat hulle op Aarde sou kry. As die aarde se 
magneetveld verdwyn, sou die hele menslike ras – en in werklikheid die 
hele lewe – in ernstige gevaar verkeer. Kosmiese strale sal ons liggame 
bombardeer en kan selfs ons DNA beskadig, wat die wêreldwye risiko 
van kanker en ander siektes verhoog. Die ligflitse wat sigbaar is wanneer 
ons ons oë toemaak, sou die minste van ons probleme wees. 

En selfs al het sommige van ons 'n manier gevind om vir 'n rukkie 
ondergronds te oorleef, sou ons steeds nie kon oorleef nie, want 
sonwinde sou ons planeet se atmosfeer en oseane wegstroop ... 

Sonder die aarde se magnetiese veld sou sonwinde - strome elektries 
gelaaide deeltjies wat van die son af vloei - die planeet se atmosfeer en 
oseane wegstroop. As sodanig het die aarde se magnetiese veld gehelp 
om lewe op die planeet moontlik te maak, het navorsers gesê. 

Kan so 'n scenario dus werklik gebeur? 

Wel, sommige wetenskaplikes sê dat ons magnetiese veld “oor so min as 
500 jaar weg kan wees”, maar hulle sê vir ons moenie bekommerd wees 
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nie, want die aarde se magnetiese pole sal “omdraai” en dinge sal 
uiteindelik terugkeer na normaal … 

Die magnetiese veld rondom die aarde is besig om te verswak, en 
wetenskaplikes sê dit kan binne so min as 500 jaar weg wees. 

Die resultaat : die aarde se magnetiese pole kan letterlik onderstebo 
draai. 

Natuurlik glo die meeste wetenskaplikes dat 'n paaldraai honderde of 
duisende jare neem om te gebeur, maar hulle weet nie eintlik nie, want 
hulle het nog nooit een sien plaasvind nie. 

Hulle glo ook dat ons potensieel "triljoene dollars se skade" aan ons 
kragnetwerk en elektriese infrastruktuur in die gesig sal staar omdat die 
magnetiese veld so swak sou wees tydens 'n flip ... 

Storms wat baie minder kragtig is as dié, kan baie meer skade veroorsaak 
as hulle toevallig tref terwyl die aarde se magneetveld in die middel van 
'n ommekeer was, het Roberts gesê. Die resultaat sal waarskynlik 
triljoene dollars se skade aan ons elektriese infrastruktuur wees, en op 
die oomblik is daar geen plan om 'n gebeurtenis van daardie omvang te 
hanteer nie. 

"Hopelik is so 'n gebeurtenis 'n lang pad in die toekoms en kan ons 
toekomstige tegnologieë ontwikkel om groot skade te vermy," het 
Roberts afgesluit. Hou jou vingers (maar nie jou magneetveldlyne nie) 
gekruis. 

Meeste van die kenners glo ook dat 'n poolflip nog ver weg is, maar 
waaroor almal saamstem, is dat die magnetiese noordpool teen 'n 
versnellende tempo na Rusland beweeg ... 

Maar wat regtig aandag trek, is die versnelling in beweging. Omstreeks 
die middel-1990's het die paal skielik sy bewegings van net meer as 9 myl 
(15 kilometer) per jaar tot 34 myl (55 kilometer) jaarliks versnel. Vanaf 
verlede jaar het die paal oor die Internasionale Datumlyn na die 
Oostelike Halfrond beweeg. 

En vroeër vanjaar moes owerhede 'n noodopdatering vir globale 
posisioneringstelsels uitreik omdat "die magnetiese veld so vinnig 
verander" ... 
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Die mees onlangse weergawe van die model het in 2015 verskyn en was 
veronderstel om tot 2020 te hou - maar die magnetiese veld verander so 
vinnig dat navorsers die model nou moet regmaak. "Die fout neem die 
hele tyd toe," sê Arnaud Chulliat , 'n geomagnetis by die Universiteit van 
Colorado Boulder en die Nasionale Oseaniese en Atmosferiese 
Administrasie (NOAA) se Nasionale Sentrums vir Omgewingsinligting. 

Ek weet ek moet nou soos 'n gebroke plaat klink, maar dit is belangrik. 
Ons planeet word al hoe meer onstabiel, en ons sien dinge gebeur wat 
ons nog nooit vantevore gesien het nie. 

Almal stem saam dat die aarde se magneetveld vinnig swakker word, en 
dit maak ons met elke dag wat verbygaan meer kwesbaar. 

Meeste van die kenners probeer om 'n gelukkige gesig op dinge te plaas 
en verseker ons dat alles oukei gaan wees. 
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Deel 1 Hoofstuk 7 - Die 6de Gedenkplaat 

Die Laaste besoedelde water van die Eufraatrivier droog op 

Die langste en een van die histories belangrikste riviere van Wes-Asië. 
Saam met die Tigris is dit een van die twee bepalende riviere van 
Mesopotamië (die "Land tussen die Riviere"). Die Eufraat, wat in Oos-
Turkye ontstaan het, vloei deur Sirië en Irak om by die Tigris aan te sluit 
in die Shatt al-Arab, wat in die Persiese Golf uitmond. 

Die lande wat altyd in die nuus is, is rondom die Eufraatrivier, Iran, Irak, 
Turkye en Sirië. 

Tydens die toorn van God verander die water van die hele wêreld se 
oseane in ou dooie bloed op die 2de gedenkplaat en by die 3de 
gedenkplaat verander alle varswater riviere, strome, damme in ou dooie 
bloed, wat die laaste water op aarde onskatbaar maak, 

Openb 16:3 ~ 7 en die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi; en 
dit het geword soos die bloed van 'n dooie, en elke lewende siel het in die 
see gesterwe.  
En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en waterfonteine; 
en hulle het bloed geword. En ek het die engel van die waters hoor sê: U 
is regverdig , Here, wat is en was en sal wees, omdat U so geoordeel het.  
Want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan 
hulle bloed gegee om te drink; want hulle is waardig.  
En ek het 'n ander een uit die altaar hoor sê: Net so, Here God, 
Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele. 
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God spaar net een rivier om na Bloed te draai, die 
Eufraatrivier, HOEKOM? 

 

Nadat alle vars water rondom die Aarde in ou dooie ondrinkbare water 
verander het, skuif alle nasies die hele bevolking na die enigste bron van 
vars drinkwater, die water in die Eufraat-rivierstelsel. Hierdie rivier sal 
op daardie stadium in tyd deur Israel en die Antichris beheer word, want 
by die Slag van Gog en Magog word die hele Sirië, Irak en dele van 
Turkye en Iran uitgewis by die Kernaanval deur Gog en Magog teen 
Israel dat God klap weg van Israel na Sirië, Libanon, Irak, Iran, Turkye 
en dele van Rusland. 5 uit elke 6 mense sterf van die Gog en Magog leër 
en hul nasies, wat hul land Israel se land maak. 

Eseg 39:3 ~ 9 En Ek sal jou boog uit jou linkerhand slaan en jou pyle uit 
jou regterhand laat val.  
Jy sal op die berge van Israel val, jy en al jou bendes en die volk wat by 
jou is; Ek sal jou gee aan die roofvoëls van allerhande soorte en aan die 
wilde diere van die veld om geëet te word. Jy sal val op die oop veld, 
want Ek het dit gespreek, spreek die Here HERE.  
En Ek sal 'n vuur slinger in Magog en onder die wat sorgeloos in die 
kuslande woon, en hulle sal weet dat Ek die HERE is.  
So sal Ek dan my heilige Naam bekend maak in die midde van my volk 
Israel; en Ek sal nie meer toelaat dat hulle my heilige Naam ontheilig 
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nie; en die nasies sal weet dat Ek die HERE is, die Heilige in Israel.  
Kyk, dit kom en dit is gebeur, spreek die Here HERE; dit is die dag 
waarvan Ek gespreek het.  
En die wat in die stede van Israel woon, sal uittrek en aan die brand 
steek en die wapens verbrand, die skilde en die skilde, die boë en die pyle 
en die handstokke en die spiese, en hulle moet dit verbrand met vuur 
sewe jaar: 

Die Eufraatrivier word die enigste lewensbron van Vars water nadat die 
3de Gedenkplaat van God se Toorn op Aarde uitgestort is; maak die 
water in die Eufraat onskatbaar en elke nasie op aarde wil beheer 
daaroor hê. Dit is wanneer die 3de Wêreldoorlog rondom die 
Eufraatrivier uitbreek; dit is wanneer die 6de Trompet klink. 

Openb 9:14 ~ 21 en sê vir die sesde engel wat die basuin gehad het: Maak 
die vier engele los wat in die groot rivier Eufraat gebind is.  
En die vier engele is losgemaak wat gereed 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 
mond uitgegaan het. Want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte, 
want hulle sterte was soos slange en het koppe gehad, en daarmee maak 
hulle seer. hulle moet duiwels en afgode van goud en silwer en koper en 
klip en hout nie aanbid nie, wat nie kan sien of hoor of loop nie ;  
hulle het nie berou gehad oor hul moorde en hul towerye hoerery en ook 
nie van hulle diefstalle nie. 

Met die hele Bevolking van die Aarde wat om die Eufraatrivier kamp, 
maak God die 4 Engele in die Eufraatrivier los en hul aanvraag vir die 
laaste drinkbare water op Aarde maak 1/3 van die Wêreldbevolking 
dood. 

As jy my Artikels volg, sal jy weet dat die Mense rondom die Eufraat op 
hierdie stadium slegs draers van die Merk van die Dier is en dat die 
Uitverkorenes van Christus en die draers van God se seël op hulle 
voorkoppe in veilige bewaring is by die Engele rondom die wereld.  
Openb 9:4 en hulle is bevel gegee om die gras van die aarde of enige 
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groen ding of enige boom nie te beskadig nie; maar net daardie manne 
wat nie die seël van God op hulle voorhoofde het nie. 

Die Engele sorg vir hulle so ons het nie water van die Eufraatrivier nodig 
om te oorleef nie.  
Psa 91: 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.Waarlik, Hy sal jou red uit die vangnet van die 
voëlvanger en van die rumoerige pes.Hy sal jou bedek met sy vere, en 
onder sy vlerke sal jy vertrou: sy waarheid sal jou skild en skild wees.Jy 
moenie bang wees vir die skrik in die nag nie; ook nie vir die pyl wat 
bedags vlieg nie ;  
Ook nie vir die pes wat in die duisternis wandel nie; ook nie vir die 
verwoesting wat op die middag verwoes nie .  
Duisend sal aan jou sy val en tienduisend aan jou regterhand; maar dit 
sal nie naby jou kom nie.Net met jou oë sal jy die loon van die goddelose 
aanskou en sien.  
Omdat jy die HERE, wat my toevlug is, die Allerhoogste, jou woning 
gemaak het ;  
Geen onheil sal jou tref nie, en geen plaag sal naby jou woning kom nie.  
Want Hy sal sy engele oor jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.  
Hulle sal jou op hul hande dra, dat jy nie jou voet teen 'n klip stamp 
nie.Jy sal op die leeu en adder trap: die jong leeu en die draak moet jy 
onder die voete vertrap.Omdat hy my liefhet, daarom sal hy Ek red hom: 
Ek sal hom in die hoogte stel, omdat hy my Naam geken het?  
Hy sal My aanroep, en Ek sal hom antwoord; Ek sal by hom wees in 
benoudheid; Ek sal hom red en hom eer. Met 'n lang lewe sal Ek hom 
versadig en hom my verlossing toon ? 

Wanneer alle nasies rondom die Eufraatrivier versamel is, word die 4de 
plaat oor die Son uitgegooi en die Son ontplof en almal op Aarde kry 1ste 
graad brandwonde en Meeste van die water wat in die Eufraat oorbly, 
word nog minder uitgeput deur die hitte van die Son , na hierdie totale 
duisternis. 

Openb 16:8 ~ 11 en die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi; en 
aan hom is mag gegee om mense met vuur te skroei.  
En die mense is deur groot hitte verskroei en die Naam van God wat mag 
het oor hierdie plae gelaster, en hulle het hulle nie bekeer om hom 
heerlikheid te gee nie. En die vyfde engel het sy skaal op die troon van 
die dier uitgegooi; en sy koninkryk was vol duisternis; en hulle het hul 
tonge geknaag van pyn ,  
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en die God van die hemel gelaster oor hul pyne en hul swere, en hulle het 
nie berou gehad oor hul dade nie. 

Hierna vind die 6de Plaak plaas en daarna word die 6de seël oopgemaak. 

Openb 16:12 ~ 14 En die sesde engel het sy skaal op die groot rivier 
Eufraat uitgegooi; en sy water het opgedroog, sodat die weg van die 
konings van die Ooste berei kon word.  
En ek het drie onrein geeste soos paddas sien uitkom uit die bek van die 
draak en uit die bek van die dier en uit die bek van die valse profeet.  
Want hulle is die geeste van duiwels, wat wonders doen, wat uitgaan na 
die konings van die aarde en van die hele wêreld, om hulle te versamel 
vir die geveg van daardie groot dag van God, die Almagtige. 

Tydens die Groot Beweging van die Nasies oor die Leë Eufraat-
rivierstelsel, beweeg na die Vallei van Margeddo om God te veg , word 
die 6de seël oopgemaak. 

Openb 6:12 ~ 13 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; En die sterre van die 
hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom sy ontydige vye gooi as dit 
geskud word deur 'n geweldige wind. 

Ja die 2de Koms van Jesus vind plaas en die langverwagte Wegraping! 

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 verskyn . die teken van die Seun van die mens in die hemel, en 
dan sal 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 stuur met 'n groot basuingeluid, en hulle 
sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde 
van die hemel tot die ander einde. 

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

Openb 16:15 ~ 16 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. En 
hy het hulle bymekaar laat kom op 'n plek wat in Hebreeus genoem word 
Armageddon. 

Op hierdie punt wanneer die wegraping plaasvind, sal elke persoon op 
aarde rondom Jesus wees as hy in die wolke aankom. Die Nasies van die 
Aarde, almal draers van die 666 Merk van die Dier op die Grond wat nog 
oorleef het en al die Uitverkorenes van Christus het uit alle rigtings van 
die Aarde bymekaargekom om Jesus in die Lug te ontmoet. 

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. 

En dit sluit die 144 000 Jode in wat uit die Jordaanvallei versamel is, 
Openb 7:3 en sê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig totdat 
ons die dienaars van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. Rev 
12:6 En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur 
God gereed gemaak is om haar daar te onderhou duisend twee honderd 
en sestig dae lank. 
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Deel 1 Hoofstuk 8 - Die 4de en 5de Gedenkplaat 

Die son ontplof en totale duisternis op aarde 

Dit is die Deurbraak in enige debat tussen Voor Verdrukking en Post 

Verdrukking Wegraping 

Jesus sê Mat 24:29 onmiddellik ná 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 die 
Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met krag en 
groot heerlikheid. 

Mat 24:31 en Hy sal sy engele uitstuur met groot basuingeklank, en hulle 
sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een 
einde van die hemel tot die ander einde. 

 

Dit beteken 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. 

Openb 6:14 en die hemel het weggegaan 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; 

Rev 6:16 en vir die berge en 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. 

Rev 6:17 want die groot dag van sy toorn het gekom; en wie sal staande 
kan bly? 

 

Wanneer sal die Son ontplof en wanneer sal daar Totale 

Duisternis op Aarde wees 

Ja na die 4de en 5de Gedenkplaat van God se toorn 
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Rev 16:8 En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi; en aan 
hom is mag gegee om mense met vuur te skroei. 

Rev 16:9 En die mense is deur groot hitte verskroei en die Naam van 
God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hulle nie 
bekeer om Hom heerlikheid te gee nie. 

Rev 16:10 En die vyfde engel het sy skaal op die troon van die dier 
uitgegooi; en sy koninkryk was vol duisternis; en hulle het hul tonge 
geknaag van pyn, 

Openb 16:11 en die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en hulle 
swere, en hulle nie bekeer van hulle werke nie. 

 

Kort en soet: die 2de Koms van Jesus Christus en die Wegraping 

sal plaasvind na die 6de Gedenkplaat van God se Toorn, net 

voor die 7de Gedenkplaat van God se toorn = Die Slag van 

Armageddon. 
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Deel 1 Hoofstuk 9 - Die 6de Trompetoorlog aka 3de 

Wêreldoorlog 

Wat het die Geprofeteerde Gog- en Magog -oorlog, die 6de Trompet van 
Openbaring en die 4 Engele in die Eufraatrivier in gemeen? 

Die Gog en Magog van Esegiël 38 en 39 is 'n een chemiese kernmissiel 
wat vrygestel word teen Israel uit die land Sirië, van 'n gesamentlike leër, 
met Rusland, Sirië, Iran, Irak, Turkye, Hezbollah, Libanon en meer 
Arabiese lande. Hierdie Chemiese Kernbom sal deur God se eie hand 
geklap word en sal Sirië, Libanon, dele van Irak, Iran, Turkye en sover as 
Rusland vernietig. Die Stad Damaskus sal totaal vernietig word, want die 
impak van die Missiel sal Damaskus plattrek. 

Na hierdie Chemiese Kernontploffing sal die geaffekteerde area vir 'n 
tydperk van 7 maande nie toeganklik wees nie as gevolg van die 
Bestraling van die Ontploffing. 

Eze 39:3 En Ek sal jou boog uit jou linkerhand slaan en jou pyle uit jou 
regterhand laat val. 

Eseg 39:14 en hulle sal manne met voortdurende diens afskei wat deur 
die land trek om saam met die passasiers te begrawe die wat op die aarde 
oorgebly het, om dit te reinig; aan die einde van sewe maande moet hulle 
deursoek. 

Die 6de Trompet is 'n gebeurtenis wat plaasvind na die 3de Gedenkplaat 
van God se Toorn, wanneer al die Oseane en vars water op Aarde 
verander het in dooie ou bloed, die enigste water op Aarde is die water 
van die Eufraatrivier. 

Die Eufraatrivier is 'n rivierstelsel wat 4 Arabiese lande voed, afkomstig 
van Turkye, vloei in Sirië dan na Irak en eindig in Iran. 

Die Eufraatrivier wat hierdie 4 lande voed, behalwe Libanon, sal deur die 
Gog en Magog mega Chemiese / Kernbom geraak word. 

Die Gog en Magog Bom sal die water van die Eufraat met chemiese 
bestraling besoedel en hierdie water sal dan vir 'n lang tydperk 
ondrinkbaar wees. 
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Die Gog en Magog vind plaas +- 1 jaar voor die 7 jaar vredesooreenkoms 
wat die Joodse Messias tussen Israel en die res van die Wêreld sal 
onderteken. En die toorn van God begin +- 4 en half jaar nadat die 7 Jaar 
Vrede ooreenkomste onderteken is. Die toorn van God begin met die 5de 
trompet wat 'n supervulkaan is wat uitbars en Mystery Babylon uithaal 
en op die 1ste plaat van God se toorn bring. 

Sodra die 5de plaat na die 3de in die varswatersisteem van die Aarde 
uitgegooi word, verander alle drinkbare water in ou dooie bloed. Die 4de 
was die Son ontplof en uitbrand en totale duisternis kom na die Heelal 
en Aarde, Die enigste water wat op aarde oor is, is die besoedelde water 
van die Eufraatrivier, besoedel met straling van die Gog en Magog bom. 
En die enigste lig is oliebrande wat die aarde besoedel. 

Nasies trek na die land rondom die Eufraatrivier want dit is die enigste 
water wat nie in bloed verander het nie. Bloot omdat dit besoedel was! ’n 
Groot stryd tussen die nasies van die wêreld breek rondom die 
Eufraatrivier uit vir die laaste water op aarde. 

Dit is waar die 6de trompet inkom 

Openb 9:14 ~ 21 en sê vir die sesde engel wat die basuin gehad het: Maak 
die vier engele los wat in die groot rivier Eufraat gebind is.  
En die vier engele is losgemaak wat gereed 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 
mond uitgegaan het. Want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte, 
want hulle sterte was soos slange en het koppe gehad, en daarmee maak 
hulle seer. hulle moet duiwels en afgode van goud en silwer en koper en 
klip en hout nie aanbid nie, wat nie kan sien of hoor of loop nie ;  
hulle het nie berou gehad oor hul moorde en hul towerye hoerery en ook 
nie van hulle diefstalle nie. 

1/3 van die wêreldbevolking sterf weens besoedelde lug en water. 
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Die 4 Engele van die Eufraat is water- en lugbesoedeling wat op daardie 
stadium 'n derde van die bevolking op aarde doodmaak. Soos elke mens 
op Aarde kamp rondom die Eufraat. 

Nadat die laaste water in die Eufraatrivier opgedroog het, sal al die 
nasies oor die Eufraat gaan na die Megiddo-vallei vir die Slag van 
Armageddon teen God. 

Openb 16:12 ~ 14 En die sesde engel het sy skaal op die groot rivier 
Eufraat uitgegooi; en sy water het opgedroog, sodat die weg van die 
konings van die Ooste berei kon word.  
En ek het drie onrein geeste soos paddas sien uitkom uit die bek van die 
draak en uit die bek van die dier en uit die bek van die valse profeet.  
Want hulle is die geeste van duiwels, wat wonders doen, wat uitgaan na 
die konings van die aarde en van die hele wêreld, om hulle te versamel 
vir die geveg van daardie groot dag van God, die Almagtige. 

Dit is wanneer die 2de Koms van Jesus Christus plaasvind en die 
Wegraping plaasvind! 

(Kyk na die woord “Gather” / “Gathered” in die volgende verse) 

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. 

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 verskyn . die teken van die Seun van die mens in die hemel, en 
dan sal 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 stuur met 'n groot basuingeluid, en hulle 
sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde 
van die hemel tot die ander einde. 

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

1 Kor 15:51 ~ 52 Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee; ons sal nie 
almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in 'n oomblik, in 
'n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die 
dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. 

Dit is ook 'n duidelike bewys dat die uitverkorenes wat nog lewe nie 
rondom die Eufraatrivier sal wees nie en nie deel sal wees van die mense 
wat teen God sal kom veg in die Slag van Armageddon nie. 

Die Groot Verdrukking 

Ons wat nog lewe met die 2de koms sal deur die Engele versamel word 
om te kom en by die 2de koms te wees vanuit die 4 windrigtings van die 
aarde. 

Hoe het ons sonder water oorleef? Kom ons kyk na die Eindtyd Psalm vir 
antwoorde. 

Onthou net voor die 5de Trompet – die Super Vulkaan-uitbarsting die 
Engele kom plaas 'n seël van beskerming in ons voorkoppe teen die toorn 
van God, vir diegene wat nie die merk van die Dier geneem het nie. 

Openb 7:2 ~ 3 En ek het 'n ander engel uit die ooste sien opkom, met die 
seël van die lewende God, en hy het met 'n groot stem uitgeroep na die 
vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig ,  
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. 

Openb 9:4 en hulle is bevel gegee om die gras van die aarde of enige 
groen ding of enige boom nie te beskadig nie; maar net daardie manne 
wat nie die seël van God op hulle voorhoofde het nie. 

https://trulightradioxm.org.za/teachings/is-the-great-tribulation-a-christian-tribulation-only/
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Nadat ons met die seël van God in ons voorhoofde gemerk is, gaan ons 
na Engelbeskerming vir die tydperk van die Toorn van God wat lei tot die 
2de koms van Jesus Christus. 

Dit is waarheen die Engele ons sal bring; versamel ons by die area 
rondom Megiddo. 

Geen Wegraping voor Verdrukking nie 

(Met die hulp van die Heilige Gees lees en ontvang die openbaring van 
die Eindtyd Psalm.) 

Psalm 91:1~16 

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.Waarlik, Hy sal jou red uit die vangnet van die 
voëlvanger en van die rumoerige pes.Hy sal jou bedek met sy vere, en 
onder sy vlerke sal jy vertrou: sy waarheid sal jou skild en skild wees.Jy 
moenie bang wees vir die skrik in die nag nie; ook nie vir die pyl wat 
bedags vlieg nie ;  
Ook nie vir die pes wat in die duisternis wandel nie; ook nie vir die 
verwoesting wat op die middag verwoes nie .  
Duisend sal aan jou sy val en tienduisend aan jou regterhand; maar dit 
sal nie naby jou kom nie.Net met jou oë sal jy die loon van die goddelose 
aanskou en sien.  
Omdat jy die HERE, wat my toevlug is, die Allerhoogste, jou woning 
gemaak het ;  
Geen onheil sal jou tref nie, en geen plaag sal naby jou woning kom nie.  
Want Hy sal sy engele oor jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.  
Hulle sal jou op hul hande dra, dat jy nie jou voet teen 'n klip stamp 
nie.Jy sal op die leeu en adder trap: die jong leeu en die draak moet jy 
onder die voete vertrap.Omdat hy my liefhet, daarom sal hy Ek red hom; 
Ek sal hom in die hoogte stel, omdat hy my Naam geken het.  
Hy sal My aanroep, en Ek sal hom antwoord; Ek sal by hom wees in 
benoudheid; Ek sal hom red en hom eer. Met 'n lang lewe sal Ek hom 
versadig en hom my heil laat sien. 

 

 

 

https://trulightradioxm.org.za/teachings/no-proof-in-the-bible-for-a-pre-tribulation-rapture/
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Deel 1 Hoofstuk 10 - Die 2de en 3de Gedenkplaat 

Water verander na Bloed, nie net bloedrooi nie 

"Wat is die Bybelse begrip van die toorn van God?"  

 

Antwoord: Toorn word gedefinieer as "die emosionele reaksie op 

waargenome verkeerd en onreg", dikwels vertaal as "woede", 

"verontwaardiging", "ergernis" of "irritasie." Beide mense en God spreek 

woede uit. Maar daar is groot verskil tussen die toorn van God en die 

toorn van die mens. God se toorn is heilig en altyd geregverdig; die mens 

s'n is nooit heilig nie en selde geregverdig.  

 

In die Ou Testament is die toorn van God 'n goddelike reaksie op 

menslike sonde en ongehoorsaamheid. Afgodery was meestal die 

geleentheid vir goddelike toorn. Psalm 78:56-66 beskryf Israel se 

afgodery. Die toorn van God is konsekwent gerig op diegene wat nie Sy 

wil volg nie ( Deuteronomium 1:26-46 ; Josua 7:1 ; Psalm 2:1-6 ). Die Ou 

Testamentiese profete het dikwels geskryf van 'n dag in die toekoms, die 

"dag van toorn" ( Sefanja 1:14-15 ). God se toorn teen sonde en 

ongehoorsaamheid is volkome geregverdig omdat Sy plan vir die 

mensdom heilig en volmaak is, net soos God self heilig en volmaak is. 

God het 'n manier voorsien om goddelike guns te verkry – bekering – 

wat God se toorn van die sondaar afkeer. Om daardie volmaakte plan te 

verwerp, is om God se liefde, barmhartigheid, genade en guns te verwerp 

en Sy regverdige toorn aan te gaan.  

 

Die Nuwe Testament ondersteun ook die konsep van God as 'n God van 

toorn wat sonde oordeel. Die verhaal van die ryk man en Lasarus praat 

van die oordeel van God en ernstige gevolge vir die onberouvolle sondaar 

( Luk 16:19–31 ). Johannes 3:36 sê: “Elkeen wat in die Seun glo, het die 

ewige lewe, maar wie die Seun verwerp, sal die lewe nie sien nie, want 

God se toorn bly op Hom.” Die een wat in die Seun glo, sal nie God se 

toorn vir sy sonde ly nie, want die Seun het God se toorn op Hom 

geneem toe Hy in ons plek aan die kruis gesterf het ( Romeine 5:6–11 ). 

Diegene wat nie in die Seun glo nie, wat Hom nie as Verlosser aanneem 

nie, sal op die dag van toorn geoordeel word ( Romeine 2:5–6 ).  

 

Omgekeerd word daarteen menslike toorn gewaarsku in Romeine 12:19 , 

https://biblia.com/bible/esv/Ps%2078.56-66
https://biblia.com/bible/esv/Deut%201.26-46
https://biblia.com/bible/esv/Josh%207.1
https://biblia.com/bible/esv/Ps%202.1-6
https://biblia.com/bible/esv/Zeph%201.14-15
https://biblia.com/bible/esv/Luke%2016.19%E2%80%9331
https://biblia.com/bible/esv/John%203.36
https://biblia.com/bible/esv/Rom%205.6%E2%80%9311
https://biblia.com/bible/esv/Rom%202.5%E2%80%936
https://biblia.com/bible/esv/Rom%2012.19
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Efesiërs 4:26 en Kolossense 3:8-10 . God alleen is in staat om te wreek 

omdat Sy wraak volmaak en heilig is, terwyl die mens se toorn sondig is, 

wat hom oopmaak vir demoniese invloed. Vir die Christen is woede en 

toorn nie in ooreenstemming met ons nuwe natuur, wat die natuur van 

Christus self is nie ( 2 Korintiërs 5:17 ). Om vryheid van die oorheersing 

van toorn te verwesenlik, het die gelowige die Heilige Gees nodig om sy 

hart te heilig en te reinig van gevoelens van woede en woede. Romeine 8 

toon oorwinning oor sonde in die lewe van iemand wat in die Gees lewe ( 

Romeine 8:5-8 ). Filippense 4:4-7 sê vir ons dat die verstand wat deur 

die Gees beheer word, gevul is met vrede.  

 

Die toorn van God is 'n vreesaanjaende en vreesaanjaende ding. Slegs 

diegene wat bedek is deur die bloed van Christus, wat vir ons aan die 

kruis gestort is, kan verseker wees dat God se toorn nooit op hulle sal val 

nie. “Aangesien ons nou deur sy bloed geregverdig is, hoeveel te meer sal 

ons deur Hom van God se toorn gered word!” ( Romeine 5:9 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblia.com/bible/esv/Eph%204.26
https://biblia.com/bible/esv/Col%203.8-10
https://biblia.com/bible/esv/2%20Cor%205.17
https://biblia.com/bible/esv/Rom%208
https://biblia.com/bible/esv/Rom%208
https://biblia.com/bible/esv/Rom%208.5-8
https://biblia.com/bible/esv/Phil%204.4-7
https://biblia.com/bible/esv/Rom%205.9
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Deel 1 Hoofstuk 11 - Die 1ste Gedenkplaat en die 5de 

Trompet 

Die 5de trompet - 'n supervulkaan wat uitbars. 

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 5de trompet 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 uitgekom, en aan hulle is 
mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het.  
En daar is aan hulle bevel gegee om geen skade aan die gras van die 
aarde of enige groen ding of enige boom te doen nie; maar net daardie 
manne wat nie die seël van God op hulle voorhoofde het nie. 

En aan hulle is gegee dat hulle hulle nie sou doodmaak nie, maar dat 
hulle vyf maande gepynig moes word; en hulle pyniging was soos die 
pyniging van 'n skerpioen wanneer hy ' n mens slaan. 

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! 
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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 gebeur tydens die 
Groot Verdrukking? 

Volgens Openb 9  
Openb 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 vind die verseëling van God se Volk plaas? 

Gedurende die 1ste Jaar nadat die 666 Merk van die Dier 
geïmplementeer is, net voor die toorn van God begin soos opgeteken in 
Openb 16.  
Openb 7:2 En ek het 'n ander engel uit die ooste sien opvaar, met die seël 
van die lewende God; en Hy het met 'n groot stem uitgeroep na die vier 
engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig ,  
Rev 7:3 en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig totdat 
ons die dienaars van die ons God in hulle voorhoofde. Die 5de Basuin sal 
die toorn van God teen die Draers van die Merk van die Dier aankondig, 
Die 666. 
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Bybelprofesie beskryf hommeltuigoorloë by die 5de trompet, 

John het Drone-aanvalle Around the World gesien. 
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Rev 9:3 En daar het uit die rook sprinkane op die aarde uitgekom, en aan 
hulle is mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het.  
Rev 9:7 En die gedaantes van die sprinkane was soos perde wat vir die 
oorlog voorberei is; en op hulle koppe was soos krone soos goud, en hulle 
gesigte was soos die gesigte van mense.8 En hulle het hare gehad soos 
die hare van vroue, en hulle tande was soos die tande van leeus.9 En 
hulle het borsharnasse gehad, soos dit was borsharnasse van yster; en 
die geluid van hulle vlerke was soos die geluid van strydwaens van baie 
perde wat na die geveg hardloop.10 En hulle het sterte gehad soos met 
skerpioene, en daar was angels in hulle sterte, en hulle krag was om die 
mense vyf maande seer te maak. 

Drones neem Warfare oor 

Bybelprofesie in die nuus - Drones, verspreiding en die MTCR: US bied 
besprekingsdokument aan 

Oor die afgelope paar maande was daar verskeie berigte in die 
verdediging en internasionale pers dat die Verenigde State die Missile 
Technology Control Regime (MTCR) wil 'heronderhandel' ten einde dit 
toe te laat om  
die wettigheid van die hommeltuigaanval teen te verhoog. Sally Jones 
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Deur Max Brookman -Byrne, Dosent in Regte, Universiteit van Lincoln. 
Herpos met toestemming. Dit is vandag deur verskeie koerante 
(byvoorbeeld die Guardian, BBC en Mail) onthul dat Sally Jones, die 
sogenaamde 'Wit Weduwee', waarskynlik deur 'n geteikende 
hommeltuigaanval dood is. Jones is beskryf as  
Book Review: 'Swarm Troopers' deur David Hambling 

'Swarm Troopers' bestaan al 'n rukkie, maar verdien nietemin hersiening 
en bly 'n waardevolle lees en 'n belangrike bydrae tot skryf oor 
hommeltuie en oorlogvoering. Dit is oorspronklik in Desember 2015 
gepubliseer, maar tog in hierdie vinnig bewegende veld … Lees meer ›  
na tien jaar, tyd om Brittanje se hommeltuie te grond 

Die naderende nederlaag van ISIS in Irak behoort Britse hommeltuie 
gegrond te kry. Maar sal hulle voortgaan om stakings te loods in wat 
besig is om 'n ewige oorlog te word? Hierdie maand (Oktober 2017) is 
tien jaar van British Reaper hommeltuig-operasies. Verkry op … Lees 
meer ›  
Onbemande Kryger: Nywerheid en PR in die hart van onbemande 
maritieme oefening 

“Uiters suksesvolle gebeurtenis” … “wêreld eerstes” … “ongekend” … 
“baanbreker”. Dit is veilig om te sê dat, te oordeel na die reeks 
superlatiewe, die Ministerie van Verdediging (MoD) tevrede was met 
Unmanned Warrior 16, verlede jaar se demonstrasie van die potensiaal 
vir maritieme… Lees meer ›  
Nuwe MoD-dokument oor die gebruik van hommeltuie, dieselfde ou spin 

Na 'n lang vertraging het die UK MoD sy nuwe doktrine-publikasie oor 
die gebruik van onbemande vliegtuigstelsels (algemeen bekend as 
hommeltuie) vervaardig. Sy voorganger, 'The UK Approach to 
Unmanned Aircraft Systems' (JDN 2/11), het 'n opskudding in 2011 
veroorsaak … Lees meer ›  
Gesamentlike verklaring van die burgerlike samelewing oor die 
beheerproses van die VSA-geleide gewapende hommeltuie 

Gereelde lesers van die Drone Wars-blog sal bewus wees dat 'n inisiatief 
van die Amerikaanse staatsdepartement in 2016 gelei het tot 'n politieke 
verklaring wat deur 53 state onderskryf is oor die uitvoer en gebruik van 
gewapende hommeltuie. Soos ons egter op tyd uiteengesit het , … Lees 
meer ›  
Nuwe syfers oor die Britse lug- en hommeltuigaanvalle in Irak en Sirië 
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Nuwe syfers wat aan Drone Wars UK vrygestel is in reaksie op Freedom 
of Information-versoeke toon 'n dramatiese toename in die aantal POF-
operasies in Sirië in die eerste ses maande van 2017. Volgens die syfers, 
Britse gewapende lug... Lees meer ›  
'Beduidende kwessies' in die gesig staar MoD hommeltuig projekte sê 
besteding waghond 

Twee van die regering se vlagskip hommeltuig-projekte – ontwikkeling 
van die nuwe 'Beskermer' gewapende hommeltuig om die Royal Air 
Force se huidige Reaper-stelsel te vervang, en die weermag se 'Watch 
keeper' toesig hommeltuig – staar “beduidende kwessies” in die gesig 
volgens 'n nuut gepubliseerde … Lees Meer ›  
Inligtingstribunaal wys Drone Wars-appèl oor Britse hommeltuiggeheim 
van die hand 

'n Inligtingstribunaal het die MoD se besluit bekragtig om te weier om 
die aantal Britse gewapende hommeltuie wat teen ISIS ontplooi is en hul 
ligging vry te laat, ten spyte daarvan dat sulke inligting deur die VK oor 
sy 'bemande' vliegtuie vrygestel is. In die pas vrygestel ... Lees meer ›  
VK gewapende hommeltuig ontplooiing: kort verslag van Inligting 
Tribunaal 

Ons appèl teen die Ministerie van Verdediging se besluit om nie die 
aantal UK Reapers wat betrokke is by operasies teen ISIS vry te stel nie, 
en ook nie die ligging van alle UK Reapers nie, is gister (11 Julie) voor 'n 
Inligtingstribunaal aangehoor. Ten spyte van sulke besonderhede … Lees 
meer ›  
Waar is Brittanje se gewapende hommeltuie? Waarom Drone Wars hof 
toe gaan om antwoorde te soek 

Drone Wars UK sal volgende week in die hof wees om die weiering van 
die Ministerie van Verdediging (MoD) om te keer om vry te laat hoeveel 
van die VK se vloot van tien gewapende Reaper-drones ontplooi is en 
waar hulle geleë is ... Lees meer ›  
“Dit was onophoudelik.” Voormalige RAF Reaper-vlieënier praat met 
Drone Wars 

Drone Wars UK publiseer 'n eksklusiewe onderhoud met die voormalige 
Britse Reaper-dreunvlieënier Justin Thompson ('n skuilnaam), wat vir 
drie jaar RAF Reapers oor Afghanistan gevlieg het terwyl hy by die 
Creech-lugmagbasis in Nevada gevestig was. Toe ons vroeër ontmoet het 
... Lees meer ›  
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Intelligensiekomiteeverslag oor VK-drone-moord: min inligting. Min 
antwoorde. Geen aanspreeklikheid nie. 

Die Parlement se Intelligensie- en Sekuriteitskomitee (ISC) het sy 
verslag gepubliseer oor die intelligensiegrondslag van die VK se 2015 
hommeltuig geteikende moord op Reyaad Khan in Sirië in Augustus 
2015. Die verslag is hewig deur die regering gesensor voor vrylating ... 
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Deel 1 Hoofstuk 12 - Die Seël van God 

Ons leer van die Merk (Seël) van God in die Bybelboek van (Johannes) 

Openbarings wat deur Jesus aan hom gegee is. Neem asseblief kennis 

dat die Bybel sê dat Openbaring 'n openbaring van Johannes is. Nee dit 

is 'n Openbaring van Jesus aan Johannes. John was net besig om dit op 

te neem. Ek wou dit net duidelik stel! 

Openb 7:3 sê die engel: Moenie die aarde, die see of die bome beskadig 
nie, totdat ons die dienaars van onse God met 'n seël op hulle 
voorhoofde gemerk het. 

Rev 9:4 aan hulle is gesê om nie die gras of die bome of enige ander 

plant skade aan te doen nie; hulle kon slegs die mense skade berokken 

wat nie die merk van God se seël op hulle voorhoofde gehad het nie. 

In Openbaring 7: God gee die Engele bevele om geen skade aan die 

Aarde aan te rig totdat al Sy mense die Merk ontvang het nie. 

In Openbaring 9: God gee bevele aan die Demone magte om nie diegene 

wat met die seël van God gemerk is, te benadeel, dit is almal nie-Jode 

nie. 

Elke Kind van God wat die Hoofstad wil binnegaan = Die Goue Stad 

genaamd Hemel; Die Allerheiligste moet 'n Merk van God hê waarmee 

hulle verseël is. 

Ek het tot God gebid om asseblief vir my te vertel wat hierdie Merk / Seël 

is en hoe sal ons dit ontvang en daarvoor kwalifiseer? 

God het my geantwoord . 

Jy Kwalifiseer deur Sondevry te wees vir 'n rukkie, Die Merk word gegee 

na die Doop van die Heilige Gees en die Heilige Gees verseël jou met die 

Merk van God vir die Ewige Lewe! 

Die Heilige Gees van God gee ons 'n stempel van goedkeuring om die 

Hemel binne te gaan (As ek dit so mag verduidelik). Ons as Geesvervulde 

Kinders van God moet goedgekeur / gemotiveer word om die 

Heerlikheid van God binne te gaan 

Die Heilige Gees self sal die Merk / Seël op jou voorkop plaas. Wanneer 

Hy gelukkig is met jou lewe en as Hy sien jy is totaal sondevry en het vir 

'n rukkie sondevry gebly. Jy moet lewe volgens die grondwet van die 
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Koninkryk van die Hemel, nadat jy die Doop van die Heilige Gees 

ontvang het. 

Lees meer hieroor in my boek. “Is jy hemelgereed?” 

Die Grondwet van die Hemel  

= die saligsprekinge soos in Matt 5 v 1-14 

Mat 5:1 Jesus het die skare gesien en teen 'n heuwel opgegaan waar Hy 
gaan sit het. Sy dissipels het rondom Hom vergader, 

2 en Hy het hulle begin leer: 
3 “Gelukkig is dié wat weet dat hulle geestelik arm is; die Koninkryk 

van die hemel behoort aan hulle! 
4 “Gelukkig is dié wat treur; God sal hulle troos! 
5 “Gelukkig is dié wat nederig is; hulle sal ontvang wat God belowe het! 
6 “Gelukkig is dié wie se grootste begeerte is om te doen wat God vereis; 

God sal hulle ten volle bevredig! 
7 “Gelukkig is dié wat ander barmhartig is; God sal hulle genadig wees! 
8 “Gelukkig is die wat rein van hart is; hulle sal God sien! 
9 “Gelukkig is dié wat vir vrede werk; God sal hulle sy kinders noem! 
10 “Gelukkig is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat God vereis; 

die Koninkryk van die hemel behoort aan hulle! 
11 “Gelukkig is julle wanneer mense julle beledig en vervolg en 

allerhande bose leuens teen julle vertel, want julle is my volgelinge. 
12 Wees bly en bly, want 'n groot beloning word vir jou in die hemel 

bewaar. Dit is hoe die profete wat voor julle gelewe het, vervolg is. 
13 “Julle is soos sout vir die hele mensdom, maar as sout sy soutgehalte 

verloor, is daar geen manier om dit weer sout te maak nie. Dit het 
waardeloos geword, daarom word dit uitgegooi en mense vertrap 
dit. 

14 “Julle is soos lig vir die hele wêreld ’n stad wat op ’n heuwel gebou is, 
kan nie weggesteek word nie.  

 

Dan sal die Heilige Gees self jou naam in die Boek van die Lewe skryf 

volgens Openbaring 20 

Openb 20:12 en ek het die dooies, klein en groot, voor God sien staan. 
En boeke is oopgemaak, en 'n ander boek is geopen, dit is die Boek 
van die Lewe. En die dode is geoordeel op grond van die dinge wat 
in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. 
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13 En die see het die dooies daarin gegee. En die dood en die hel het die 
dooies in hulle oorgegee. En elkeen van hulle is geoordeel volgens sy 
werke. 

14 En die dood en die hel is in die Poel van Vuur gewerp. Dit is die 
tweede dood. 

15 en as iemand nie gevind is wat in die boek van die lewe opgeskryf is 
nie, is hy in die poel van vuur gewerp. 

 
As jou naam nie in die Boek van die Lewe geskryf is nie, sal jy nie in die 
Hemel toegelaat word nie. 
 
Die seël van God = die Doop van die Heilige Gees. Volgens 
 
Ef 1:13 in wie julle ook, terwyl julle die Woord van die Waarheid hoor, 
die evangelie van ons saligheid, in wie julle ook verseël is met die 
Heilige Gees van die belofte, 
 

'n Spesiale teken van God (die NCV Bybel) moet jy deur die Heilige Gees 

gemotiveer word om die Hoofstad van die Koninkryk van God binne te 

gaan. Leef volgens die Koninkryk van God se reëls en regulasies. 

Die Bybel is baie duidelik oor die Doop van die Heilige Gees en jy moet 

jou Gawe/gawes gebruik wat aan jou gegee is deur een of 'n kombinasie 

van die 7 Geeste van God, en die vrugte van die Gees in jou dra soos per 1 

Ko 12 en Gal 5 v 22. 

Let hierop: ons as Kinders van God is reeds deur die Gees gedoop en 

julle moet hierdie vrugte dra en ons Gawes gebruik om die Koninkryk 

van God te bou. Maar ons het ook gereelde aanvullings van die Heilige 

Gees nodig om vol van die Gees te bly. 

Rom 8:16. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons die kinders 

van God is. 

En die Heilige Gees getuig vir God oor die toestand van ons gees, of ons 

gereed is of nie 

1Co 2:10 maar God het hulle deur sy Gees aan ons geopenbaar; want 
die Gees deursoek alle dinge, ja, die dieptes van God. 

11 Want wie van die mense ken die dinge van 'n mens behalwe die gees 

van die mens in hom? So weet ook niemand die dinge van God nie, 

behalwe die Gees van God. 
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Sonder die Merk / Seël van God – geen toegang tot die Hemel nie 

3+9=12 “3+9=” Openbaring van God in my boek “Living with Eternity on 

my mind” 

Aanvaar Jesus as jou redder 3 synde die nommer van Jesus en Stap 3 na 

die 12 Stappe na die Hemel. 

Heilige Gees gedoop te word – 9 is die nommer van die Heilige Gees – 

Stap 9 van die 12 Stappe na die Hemel 

En ons bestemming – 12 is die nommer vir die Hemel en 

Stap 12 van die 12 stappe na die Hemel . 

Die Doopspan uit die Hemel ondersoek jou gees om te sien of jy Hemel 

gereed is. 

In die laaste dag sal die sondaars selfs vir die Kinders van God geld 

aanbied om die Seël van God te ontvang. Net soos in Handelinge 8 v 18 

soos Simon gedoen het 

Selfs Satan (Lucifer) het op die wa gespring om valse profete binne jou 

kerk te kry om die Christene te mislei, deur te dink en selfs te glo dat 

hulle in die Gees gedoop is. Terwyl hulle nie is nie! 

Om hierdie stelling te verduidelik: Sommige Valse Profete sal kom met 

die boodskap “kry hier doop met die Heilige Gees”! Dan sal hulle jou na 

die front nooi. En sê vir jou, deur valse tale in te neem. Kopieer my, 

kopieer hierdie tale wat ek praat en wanneer jy dit regkry, sal hulle jou 

op die skouer klap en vir jou sê verseker jou selfs, jy is nou deur die 

Heilige Gees gedoop. 

Hierdie volgelinge van Satan sal die gawes van die Gees kopieer met die 

hulp van die gees van duisternis. 

Die Christene sal hulle glo, en val vir die grootste misleiding waarvoor 

enige iemand ooit kan val. Gedink dat hulle die Doop van die Heilige 

Gees ontvang het en dat hulle Hemel Gereed is. 
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Kyk vir hierdie Valse Profete – hulle kom as die Engel van die 

lig! 

Die Doop van die Heilige Gees is uiters spesiaal. En jy sal weet, soos jy 

weet, jy het gedoop. Dit sal 'n bonatuurlike happing in jou lewe wees. 

Almal wat ooit in die verlede die Doop van die Heilige Gees ontvang het, 

sal getuig, dit is 'n ervaring wat jy nooit sal vergeet nie. 

'n Ervaring uit hierdie wêreld 

Bid tot God vir hierdie wonderlike geskenk; vertrou niemand met jou 

toekoms nie. Maak baie seker jy bereik die Hemel! 

 

Volgens Openb 14 v 4 

4. Dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook al gaan. Hulle is uit die 
mense losgekoop as 'n eerste vrug vir God en die Lam. 

5. en in hulle mond is geen bedrog gevind nie, want hulle was sonder 

gebrek voor die troon van God. 

Diegene wat skoon en rein is met God se seël op hul voorhoofde sal 

diegene wat toegelaat word in die Hemel wees, minute na die Groot Wit 

Troon Oordeel. 

In die Ou Testament van God, en instruksies van God aan Moses, is 'n 

heilige medalje van suiwer goud gemaak om deur die Hoëpriester gedra 

te word. Hierdie medalje was aan die kop van die Priester oor die 

tulband vasgemaak met 'n donkerblou – pers koord. Aäron was op 

daardie stadium die Hoëpriester en sonder hierdie medalje is hy nie in 

die Allerheiligste – die teenwoordigheid van die HERE – toegelaat nie. 

 

Op hierdie heilige medalje is die woorde gegraveer 

“Sonder as heilig aan die HERE” 

Sonder hierdie medalje is geen Hoëpriester toegelaat om die 

Allerheiligste binne te gaan nie – Die kamer waar die Ark van God die 
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Allerheiligste gehou is. Nou is die Hemel die replika van hierdie Heilige 

plek. 

Die Nuwe Jerusalem in al sy prag en die Teenwoordigheid van die 

Almagtige God 

Die Mark (Seël) Medaljon van God 

Die Seël van God 

Bv. 39:30 hulle het die plaat van die heilige kroon van suiwer goud 
gemaak en daarop 'n inskripsie geskrywe, soos die gravering van 'n 
seël: Heilig aan die HERE.  

31 En hulle het 'n blou koord daaraan vasgemaak om dit aan die 
tulband bo vas te maak, soos die HERE Moses beveel het. 

 

“Sonder as heilig aan die HERE”  

Die Nuwe Lewende Vertaling 

Goedgekeur en afgesonder deur die Heilige Gees as Heilig om die 

Hoofstad van die Koninkryk van God (Hemel) binne te gaan met hierdie 

Medaljon/Mark/Seël/Plaat van suiwer goud gegraveer deur die hand van 

die Heilige Gees op jou vier koppe. 

Lees : “Julle is afgesonder as Heilig aan die Here. Jy mag die 

Groot Stad binnegaan, die Stad van God = Hemel jou nuwe 

tuiste.” 

SJOE! SJOE! SJOE! 

Natuurlik moet jy deur die Heilige Gees as Heilig verklaar/goedgekeur 

word om die Heiligheid van die Heilige Stad = Hemel binne te gaan. 

Dat die getal 3 Jesus beteken en die getal 9 beteken Die Heilige Gees – 

dus die getal 9 is die woord “Heilig” 

In nog 'n openbaring "Living with Eternity on my Mind" die 12 stappe na 

die Hemel. Ons sien dat die doop van die Heilige Gees ook stap 9 is, die 

pad na die Allerheiligste. Die gordyn tussen die Heilige afdeling en die 

Allerheiligste is ook stap nr 9 volgens die Ou Testament. 
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Die Troosterdoopspan bring ook 9 Gawes van die Gees en 9 vrugte van 

die Gees volgens 1 Ko 12 en Gal 5v22 

Dit alles nie net toevallig nie – God het alles tot in die fynste 

besonderhede beplan. 

Ons kom dan by die merk van God – die Seël van God. 

999 

9= Heilig 9= Heilig 9= Heilig 

Rev 4:8 En die vier lewende wesens, elkeen met ses vlerke, is vol oë 
rondom en van binne, en dag en nag hou hulle nooit op om te sê: 
Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was 
en is en kom!” 

 

Die ouderlinge, die 4 lewende wesens en almal teenwoordig het die hele 

dag uitgeroep! 

"Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was 

en is en wat kom!" 

Heilig afgesonder word om die Allerheiligste in te gaan 

Met die seël/merk/medalje van God 

Maar soos altyd spring die nuttelose copycat op die bandwa. Satan doen 

altyd presies die teenoorgestelde as wat God doen. 

Hierdie Copycat kopieer hierdie Merk van God. 

En dit staan nou bekend as die merk van die dier. 

666 

Presies die spieëlbeeld van die Merk van God en verdraai. 

999 

In die Bybel word dit verskeie kere genoem en by die Groot Wit Troon 

Oordeel. Die skape en bokke sal geskei word. 

Die Skape – Die Kinders van God – Gees vervul met die Merk van God 

op hulle koppe 999. Die wat opsy gesit is as heilig aan die HERE. 
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Die Bokke – Die volgelinge van Satan = vol sonde – opsy gesit vir die 

Ewige Straf – Hel met die merk van die dier op hulle koppe 666. 

Dit is ons keuse! 

Stap 11: Van die 12 stappe na die hemel. 

"Living with Eternity on my mind" 'n openbaring van God 

"Verseël vir die ewigheid" 

Ons het twee opsies hieroor 

1. Verseël vir die ewigheid in die hemel. Dra die Merk van God 

2. Verseël vir die ewigheid in die hel. Dra die merk van die dier. 

Ek hoop jy het die regte opsie gekies. 

Volg die 12 stappe na die hemel. 

1. Om te erken dat jy 'n sondaar in die wêreld is sonder God. 

2. Om weg te draai van sonde. 

3. Aanvaar Jesus Christus as jou redding. 

4. Met Mosterdsaad geloof in die Drie-eenheid. 

5. Gee en ontvang vergifnis. 

6. Die Doop van water. Nou 'n pasgebore Christen. 

7. Bybelstudie. 

8. Bou op gebed, geloof en voortgesette vergifnis. 

9. Die Doop van die Heilige Gees. 

10. Aanvaar jou dissipelskap. 

11. Verseël vir die ewigheid. 

12. Hemel jou Huis. 

Nadat jy deur “Die Troosterspan” gedoop is, is die Heilige Gees en die 4 

Gerubs. En jy het jou dissipelskap aanvaar volgens Matt 28 v 18 - 20 

Die Groot opdrag van Jesus aan Sy dissipels 

My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. 
19 Gaan dan heen en leer al die nasies, en doop hulle in die Naam van 

die Vader en die Seun en die Heilige Gees, 
20 en leer hulle om alles te onderhou, alles wat Ek julle beveel het. En 

kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. 

Amen. 
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En jy leef binne die Grondwet van die Hemel = die Wees-houdings, Dra 

die Vrugte en gee die Gawes van die Gees. 

Leef met die Hemel in jou gedagtes! 

Jy sal verseël wees vir die Ewigheid – Goedgekeur vir die Hemel. 

Afgesonder as Heilig aan die Almagtige God. 

Mat 25:46 en hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die 

regverdiges in die ewige lewe. 

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 werke nie, sodat niemand mag roem nie. 
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Deel 1 Hoofstuk 13 - Die Groot Verdrukking 

"Tyd, tye en 'n halwe tyd"  
Die woorde van Johannes in die Boek Openbaring wat die Tydsperiode 
van die Groot Verdrukking en die Tydsperiode beskryf waar die Jode wat 
van Judea / Wesoewer / Land van Palestina na die Jordaanwoestyn 
gevlug het Valley, is deur Die Engele versorg. 

Rev 12:14 En aan die vrou is twee vlerke van 'n groot arend gegee om die 
woestyn in te vlieg, na haar plek, waar sy gevoed word vir 'n tyd en tye en 
'n halwe tyd, van die aangesig van die slang. 

Tyd = Betekenis Een jaar = 365 dae  
Tye = 2 jaar = 730 dae  
en 'n halwe tyd = 6 maande = 183 dae 

Jesus het hierdie vlug van die Jode in Judea bevestig! 

Mat 24:15-22 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, 
waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom , 
laat hy wat lees , verstaan: Laat dan die wat in Judéa is, die berge in vlug 
.  
Laat hom wat op die dak is, nie afkom om iets uit sy huis te neem nie;  
en laat hom wat in die veld is, nie terugkom om sy klere te neem nie . En 
wee die swangeres en die wat in die soog dae!  
Maar bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbatdag sal wees nie ;  
want dan sal groot verdrukking wees soos daar van die begin van die 
wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En 
behalwe daardie dae verkort sou word, sou geen vlees gered word nie; 
maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. 

Jesus noem hierdie Tyd Periode van Tyd, Tye en 'n Halwe Tyd. 
– Die Groot Verdrukking. 

In Openb 12 sien ons dat die Jode wat in die Wesoewer sal bly tydens die 
2 State Oplossing, waar Israel die Wesoewer aan Palestina sal gee en in 
die prys hiervan, Israel die Goedkeuring sal ontvang om hul 3de Joodse 
Tempel op Tempelberg te bou Jerusalem langs die Rotskoepel (Die 
Moslem / Islam Tempel op Tempelberg). 

Maar 1290 dae Nadat die Tempelbou begin het en die Offers afgeskop 
het, sal die Joodse Messias wat die Vredesooreenkoms gereël het die 
Tempel binnestap, op die Verbondsboog gaan sit en beweer dat hy die 
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God van Israel is. Hy sal eis dat die Daaglikse Offers in die 3de Tempel 
gestaak word. (Dit word die gruwel van verwoesting genoem). 

Die profeet Daniël het hiervan gepraat en weereens deur Johns bevestig 
in sy tydsberekening van die Groot Verdrukking, maar hierdie Tyd in 
Aantal Dae. = 1290 Dae  
Dan 12:11 En van die tyd af dat die daaglikse offer weggeneem en die 
gruwel wat verwoesting maak opgerig word, sal daar duisend twee 
honderd en negentig dae wees. 

Johannes bevestig die tydperk voor die gruwel van verwoesting, van die 
punt af was die hoeksteen van die tempel plek en voltooi,  
Openb 11:1-3 En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het 
gestaan en gesê: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en 
die wat daarin aanbid. 

Maar die voorhof wat buite die tempel is, laat weg en meet dit nie; want 
dit is aan die heidene gegee, en die heilige stad sal hulle twee en veertig 
maande lank vertrap. 

En Ek sal aan my twee getuies mag gee, en hulle sal duisend twee 
honderd en sestig dae lank profeteer, bekleed met sakke.  
Let daarop dat Johannes die Tydsperiode voor die Groot Verdrukking 
twee keer bevestig.  
V2, 42 maande en net een vers af 1290 dae. 

Neem asseblief kennis dat John vir ons 3 beskrywende frase gegee het 
om die tydperk van 3 en 'n half jaar te bevestig. 

In Rev 11  
42 Maande = 3 en 'n halwe jaar 1290 Dae = 3 en 'n halwe jaar EN in Rev 
12 Tyd, tye en 'n halwe tyd = 3 en 'n halwe jaar 

 

 

Waarom het John 3 verskillende terme gebruik om die sekere 
tydperk te beskryf?  
Ek glo dit is 'n leidraad, in hierdie Tydsberekening van die 3 en 'n half 
jaar, gee ons die tydsberekening van verskillende gebeure gedurende die 
afgelope 3 en 'n half jaar wat gelei het tot die Slag van Armageddon. 
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Hierdie 3 en halwe jaar van die Groot Verdrukking word volgens 
Johannes in 3 Dele verdeel! 

Tyd = 1 Jaar = 365 Dae  
Tye = 2 Jaar = 730 Dae Half 'n Tyd = 6 Maande = 183 Dae  
kom ons kyk watter Gebeurtenisse sal gebeur gedurende hierdie laaste 3 
en halwe Jaar op Aarde! 

1ste Ly dit sal alles begin met die Gruwel van Verlatenheid. 

Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan 
gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom (wat dit 
lees , laat hom verstaan)  
v16 Laat dan die wat in Judéa is, die berge in vlug :  
Dan 12:11 En van die tyd af dat die daaglikse offer weggeneem en die 
gruwel wat verwoes word, opgerig word, sal daar duisend twee honderd 
en negentig dae verloop. 

2Th 2:3 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 nie ;  
v4 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. 

Dan moet die Merking of Verseëling van die Judese Jode met die seël 
van God plaasvind. 

Rev 7:2 En ek het 'n ander engel uit die ooste sien opkom, met die seël 
van die lewende God, en hy het met 'n groot stem uitgeroep na die vier 
engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig ,  
v3 en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig totdat ons 
die dienaars van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie.  
v4 En ek het die getal van die verseëldes gehoor, en honderd vier en 
veertig duisend verseëldes van al die stamme van die kinders van Israel. 

Dan moet die Jode wat in Judea is, vlug. 

Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan 
gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom (wat lees 
, laat hom verstaan: )  
v16 Laat dan die wat in Judéa is, die berge in vlug. 
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Rev 12:6 En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat 
deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend 
twee honderd en sestig dae lank. 

Dan word The 666 Mark of Beast geïmplementeer. 

Rev 13:7 En aan hom is gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle 
te oorwin; en aan hom is mag gegee oor alle geslagte en tale en nasies.  
v8 En almal wat op die aarde woon, sal hom aanbid wie se name nie van 
die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam 
wat geslag is, geskrywe is nie.  
v9 As iemand 'n oor het, laat hom hoor.  
v10 Hy wat in ballingskap lei , sal in ballingskap gaan; wie met die 
swaard doodmaak , moet met die swaard gedood word. Hier is die 
geduld en die geloof van die heiliges.  
v11 En ek het 'n ander dier uit die aarde sien opkom; en hy het twee 
horings gehad soos 'n lam, en hy het gepraat soos 'n draak.  
v12 En hy oefen al die mag van die eerste dier voor hom uit en laat die 
aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, wie se dodelike 
wond genees is.  
v13 En hy doen groot wonders, sodat hy vuur uit die hemel op die aarde 
laat neerdaal voor die oë van die mense , v14  
en die bewoners van die aarde verlei deur die wonders wat hy mag doen 
voor die oë van die dier; en aan die bewoners van die aarde gesê dat hulle 
'n beeld moet maak vir die dier wat deur 'n swaard gewond is en geleef 
het.  
v15 En hy het mag gehad om die beeld van die dier lewend te maak, 
sodat die beeld van die dier sou spreek en veroorsaak dat almal gedood 
sou word wat die beeld van die dier nie aanbid nie.v16 En hy veroorsaak 
almal , beide klein en groot, ryk en arm, vrymense en slawe, om 'n merk 
op hulle regterhand of op hulle voorhoofde te ontvang;  
v17 en dat niemand mag koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of 
die naam van die dier gehad het, of die nommer van sy naam.  
v18 Hier is wysheid. Laat hom wat verstand het, die getal van die dier tel, 
want dit is die getal van 'n mens; en sy getal was seshonderd ses en 
sestig. 

Dan word Christene gemerk met die Seël van God in hulle 
voorkoppe. 

Openb 9:4 en hulle is bevel gegee om die gras van die aarde of enige 
groen ding of enige boom nie te beskadig nie; maar net daardie manne 
wat nie die seël van God op hulle voorhoofde het nie. 
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Die 5de Trompet Klink 

Ek wil graag hierdie 3 en 'n half jaar Groot Verdrukking opbreek in 3 
afdelings volgens Johannes se leidraad wat hy vir ons nagelaat het in 
Openbaring Hoofstuk 12.  
Tyd, tye en 'n halwe tyd. 

S1. Die 1ste Jaar. (Tyd) Kom ons noem dit “Die Antichris se Jaar!”  
In hierdie jaar sal die volgende gebeure gebeur!– Die gruwel van 
verwoesting.– Dan moet die merk of verseëling van die Judese Jode 
plaasvind.– Dan moet die Jode wat in Judea is vlug.– Dan word die 666 
Merk van dier geïmplementeer. .– Dan word Christene wat nie die 666 
geneem het nie gemerk met die Seël van God op hulle voorkoppe. 

S2. Die 2de en 3de Jaar. (Times) Kom ons noem dit “Die toorn van God 
se 2 jaar”  
In hierdie jare sal die volgende gebeure gebeur!– Christian gaan dan in 
Engelbeskerming in voor die 5de trompet klink, net voordat die toorn 
van God op aarde plaasvind teen die draers van die Merk van die Dier.– 
Die 5de Trompet Klink.– Die Toorn van God Begin.– Die 1ste 
Gedenkplaat– Die 2de Gedenkplaat– Die 3de Gedenkplaat– Die 6de 
Trompet Klink 

S3. Die laaste 6 maande ('n halwe tyd) Kom ons noem dit "Die redding in 
die donker" 

In hierdie 6 maande sal die volgende gebeure plaasvind! 

Dit sal begin met die son wat ontplof!  
– Die 4de Gedenkplaat, Groot Hitte en Vure  
– Die 5de Gedenkplaat, Son het uitgebrand, totale Duisternis op Erath 
en die Hemele – Die 6de Gedenkplaat, Leërs van die wêreld maak gereed 
om teen God te veg – Die 2de Koms van Jesus Christus – Die Wegraping 
van die Christene 

En dan uiteindelik die Slag van Armageddon. 

Hierdie verklaring van Jesus kom by my op!  
Mat 24:22 en as daardie dae nie verkort word nie, sou geen vlees gered 
word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort 
word.  
Ja! Ons sal in die 1ste Jaar van die Groot Verdrukking vervolg word, die 
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Antichris wat die Christene en die Jode dwing om die Merk van die Dier 
te neem. 

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. 

Maar die meerderheid van die Groot Verdrukkingstydperk sal 100% 
wees vir die Draers van die Merk van die Dier. Eintlik sal 2 en 'n half jaar 
van die Groot Verdrukking 'n Ongelowige Verdrukking wees. 

EN ek glo ook dat die Heilige Gees ons sal bystaan om die Antichris te 
vlug in die 1ste Jaar genaamd die “Jaar van die Antichris”  
Hiervoor moet ons kyk wat gebeur in die 1ste 3 en halwe Jaar van die 
Vredesooreenkoms, die 1290 dae voor die gruwel van die verwoesting. 

Wat sal die gebeure voor die Groot Verdrukking wees! 

– Die Aankoms van die Joodse Messias.  
– Die Vredesooreenkoms – Die Geboorte van die Land Palestina in die 
Ou Judea (Wesbank) – En Die Groot Christelike Herlewing en Laaste 
uitstorting van die Heilige Gees 

Ons sien dat die Laaste Groot Herlewing sal plaasvind in die 1ste 3 en 
halwe jaar van die Vredesooreenkoms, net voor die Groot Verdrukking 
en die Toorn van God plaasvind! 

Handelinge Hoofstuk 2 bevestig dit: 

Act 2:16 Maar dit is wat gespreek is deur die profeet Joël;  
v17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle 
vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongmanne sal 
gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. :  
v18 En op my diensknegte en oor my diensmaagde sal Ek in daardie dae 
van my Gees uitstort; en hulle sal profeteer:v19 En Ek sal wonders doen 
bo in die hemel en tekens onder op die aarde; bloed en vuur en 
rookdamp:  
v20 Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, 
voordat daardie groot en merkwaardige dag van die Here kom;v21 En dit 
sal gebeur dat elkeen wat die die naam van die Here sal gered word. 
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99 % van Christene het nooit die volledige beskrywing van hierdie verse 
gelees nie; dit bevestig eintlik dat die Groot Herlewing en Laaste Heilige 
Gees-doop sal plaasvind voor die Groot Verdrukking voor die Gruwel van 
Verlatenheid. 

Meeste Pastore en Onderwysers leer net verse 16 t0 18. Maar het nog 
nooit so duidelik na die leidraad van die tyd wat vir ons oorgebly het 
gekyk nie! 

Kom ons kyk na Vers 19. Dit beskryf die toorn van God en wat Jesus vir 
ons gesê het in Matt 24.  
Bloed – Vars en seewater word stalbloed, Plaatjie nr 2 en 3 van God se 
Toorn , Vuur  
– Plaatjie nr 4 van God se Toorn = Son Ontplof en Hitte Verbrand mense 
en veroorsaak brande op Aarde. Damp van Rook = Die Supervulkaan wat 
tydens die 5de Trompet uitgebars het. 

Kom ons kyk na Vers 20; dit alles bevestig wat Jesus in Matt 24 gesê het  
Die son sal in duisternis verander word = Gedenkplaat 4 van die toorn 
van God.  
Die maan in bloed = Plaak 5 van die toorn van God voordat daardie groot 
en merkwaardige dag van die Here aanbreek. = Die 2de Koms van Jesus 
Christus en die Wegraping. 

Wat die rol sal wees, sal die Heilige Gees speel in die Groot Verdrukking. 
Die gedeelte wat die Christene die “Jaar van die Antichris” noem 

Die Rol van die Heilige Gees tydens die 7 Jaar 
Vredesooreenkoms 

Help ons om die Vals Profeet en die Antichris te identifiseer!  
(1Co 12:3) Daarom gee ek julle om te verstaan dat niemand wat deur die 
Gees van God spreek , Jesus 'n vervloeking noem nie, en dat niemand 
kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. 

1Jn 4:3 En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom 
het nie, is nie uit God nie; en dit is die Gees van die Antichris waarvan 
julle gehoor het dat hy sou kom; en selfs nou al is dit in die wêreld. 

1Jn 4:1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar toets die geeste of hulle uit 
God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.  
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Dan tydens die Vredesooreenkoms Tyd wat ons met Vuur dryf om te 
evangeliseer soos nog nooit tevore met Waarheid nie! 

( Eph 1:13) op wie julle ook vertrou het, nadat julle die woord van die 
waarheid gehoor het, die evangelie van julle verlossing; in wie julle ook, 
nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, 

Mar 13:11 Maar wanneer hulle julle lei en julle oorgee, moenie vooraf 
dink oor wat julle moet spreek nie, en julle moet julle nie vooraf besin 
nie; maar alles wat julle in daardie uur gegee sal word, spreek julle; 
praat, maar die Heilige Gees. 

Luk 4:18 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die 
evangelie aan die armes te verkondig; Hy het My gestuur om die 
gebrokenes van hart te genees , om verlossing aan die gevangenes te 
verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die gebrokedes in vryheid 
te laat. 

Stort dan die Gees in ons uit vir die laaste keer by die Laaste Groot 
Herlewing tydens die 1ste Deel van die 7 Jaar Vredesooreenkoms! Net 
voor die Groot Verdrukking, die Toorn van God en die 2de Koms van 
Jesus Christus 

Hand 2:17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort 
op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle 
jongmanne sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom:  
v18 En op my diensknegte en oor my diensmaagde sal Ek in daardie dae 
van my Gees uitstort; en hulle sal profeteer:  
v19 En Ek sal wonders doen bo in die hemel en tekens onder op die 
aarde; bloed en vuur en rookdamp:  
v20 Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, 
voordat daardie groot en merkwaardige dag van die Here kom;v21 En dit 
sal gebeur dat elkeen wat die die naam van die Here sal gered word. 

En dan sal Sy Troosrol nodig wees wanneer ons al ons Luukshede en 
huidige huis moet agterlaat wanneer die 666 geïmplementeer word! 

Jud 1:17 Maar, geliefdes, dink aan die woorde wat tevore gespreek is deur 
die apostels van onse Here Jesus Christus ;  
v18 Hoe dat hulle vir julle gesê het dat daar in die laaste tyd spotters 
moet wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede moet wandel.  
v19 Dit is hulle wat hulleself afsonder, sensueel, sonder die Gees.  
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v20 Maar julle, geliefdes, bou julleself op in julle allerheiligste geloof, bid 
in die Heilige Gees,  
v21 Bewaar julleself in die liefde van God, terwyl julle die barmhartigheid 
van onse Here Jesus Christus verwag tot die ewige lewe.  
v22 En met sommige het hulle medelye en maak 'n verskil:  
v23 En ander red met vrees deur hulle uit die vuur te ruk; haat selfs die 
kleed wat deur die vlees bevlek is.v24 Aan Hom nou wat magtig is om 
julle van val te bewaar en julle onberispelik voor die aangesig van sy 
heerlikheid te stel met groot blydskap,v25 aan die enigste wyse God, ons 
Verlosser, kom toe eer en majesteit , heerskappy en mag, nou en altyd. 
Amen. 

Dan het ons die Leidende Krag van die Heilige Gees nodig om ons na 
Veiligheid te lei om die Antichris te vlug wat die Merk van die Dier aan 
ons wil afdwing! 

( Luk 4:1) en is deur die Gees na die woestyn gelei, 

(Openb 13:10) Hy wat in ballingskap lei , sal in ballingskap gaan; hy wat 
met die swaard doodslaan , moet met die swaard gedood word. Hier is 
die geduld en die geloof van die heiliges.  
O julle kleingelowiges? God sal sorg vir Gebruik tydens die Groot 
Verdrukking! 

MATTHEUS 6:31 Daarom moet jy jou nie bekommer nie en sê: Wat 
moet ons eet? of : Wat sal ons drink? of : Waarmee sal ons aangetrek 
word?  
v32 (Want na al hierdie dinge soek die heidene: ) want julle hemelse 
Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.  
v33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid; en al 
hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.  
v34 Bedenk dan nie vir die môre nie, want die môre sal oor sy eie dinge 
nadink. Die boosheid daarvan is tot die dag toe genoeg. 

'n Ander Openbaring wat God vir my gewys het vir die Tydperk wat die 
Jaar van die Antichris genoem word, kom vandaan 

Rev 13:16 En Hy laat almal, klein en groot, ryk en arm, vrymense en 
slawe, 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorhoofde ontvang. 

Die antichris sal al sy volgelinge en ongelowiges merk met Merk van die 
Dier in hulle regterhand onder die vel. Maar al die Christene en Jode, 
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Wat hierdie merk van die Dier geneem het, Die 666 vrywillige of 
onvrywillige sal in die Voorkop gemerk word. 

Hoekom in die voorkop? Dit is 'n mislukking behalwe dat die Antichris 
teen God sal inbring wat Sy mense in die Voorkop verseël met Sy seël 
van beskerming!  
Daar sal 2 Groepe Mense wees wat die Seël van God op hulle voorkoppe 
sal ontvang. 

Die Jode wat uit Judea gevlug het, uit hierdie groep sou slegs 144 000 12 
000 uit die 12 Stamme van Israel gekies word. Hulle sal in die wildernis 
verseël word voordat hulle in Engelbeskerming gaan. 

Rev 7 = Seël en Rev 12, Engelbeskerming. 

Die 2de Groep sal die Christene oor die hele wêreld wees wat die Groot 
Menigte Openbarings Hoofstuk 7 uitmaak. 

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; 

En die Verseëling van hierdie Groep sal plaasvind net voor die 5de 
Trompet klink, Openb 9.  
Beide hierdie Groepe sal onder Engelbeskerming op Aarde wees 
gedurende die Laaste 3 en 'n half Jaar voor die 2de Koms van Jesus 
Christus. 

Dit beskryf 'n toneel in die Hemel na die Groot Verdrukking. 

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?  
v14 En ek het vir hom gesê: Meneer, u weet . En Hy sê vir my: Dit is hulle 
wat uit die groot verdrukking gekom het en hulle klere gewas en wit 
gemaak het in die bloed van die Lam.  
v15 Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in 
sy tempel, en Hy wat op die troon sit , sal onder hulle woon.  
v16 Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie; en die son sal 
hulle nie aansteek nie en geen hitte nie.  
v17 Want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en 
hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal al die trane van hulle oë 
afvee.  



82 
 

Vers 16 en 17 bevestig dat alle Christene onder Engelbeskerming sal 
wees, en daar sal na ons omgesien word!  
V 16 Noem gebeurtenisse wat tydens die Toorn van God plaasvind.  
Honger en dors = met al die water op aarde wat na bloed verander het, 
sal daar geen kos en water wees nie, en die draers van die merk van die 
dier sal honger en dors! 

Hitte van die son = die 4de plaat van die toorn van God, soos die son 
ontplof!  
Jesus en Sy Engele sal vir ons sorg tydens die Groot verdrukking en 
verder in die toorn van God-tydperk! 

Ek wil afsluit met verse uit Psalm 91, Psalm 91 is geskryf om die 
Christelike siening en getuienis van die Toorn van God Tydperk te 
beskryf!  
Psa 91:1 Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste woon, sal vernag in 
die skaduwee van die Almagtige  
. v2 Ek sal van die HERE sê: Hy is my toevlug en my vesting: my God; op 
Hom sal ek vertrou.  
v3 Waarlik, Hy sal jou red uit die vangnet van die voëlvanger en van die 
rumoerige pes. *(Die leërs van die Antichris )  
v4 Hy sal jou bedek met sy vere, en onder sy vlerke sal jy vertrou: sy 
waarheid sal jou skild en skild wees. *(Engelbeskerming )  
v5 Jy mag nie bang wees vir die verskrikking in die nag nie; ook nie vir 
die pyl wat bedags vlieg nie; *(Die 6de Basuinoorlog)  
v6 Ook nie vir die pes wat in duisternis wandel nie; ook nie vir die 
verwoesting wat op die middag verwoes nie .  
v7 Duisend sal aan jou sy val en tienduisend aan jou regterhand; maar 
dit sal nie naby jou kom nie.  
v8 Net met jou oë sal jy die loon van die goddelose aanskou en sien. 
*(Die beloning van die goddelose = Die toorn van God )  
v9 Omdat jy die HERE, wat my toevlug is, die Allerhoogste, jou woning 
gemaak het; v10 geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou woning 
kom nie. . *(Die plate van God se toorn )  
v11 Want Hy sal sy engele oor jou bevel gee om jou te bewaar op al jou 
weë.  
v12 Hulle sal jou op hul hande dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip 
stamp nie.  
v13 Op die leeu en die adder moet jy trap; die jong leeu en die draak 
moet jy met die voete vertrap.  
v14 Omdat hy My liefhet, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom verhef, 
omdat hy my Naam geken het.  
v15 Hy sal My aanroep, en Ek sal hom antwoord: Ek sal by hom wees in 
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benoudheid; Ek sal hom verlos en hom eer.  
v16 Met 'n lang lewe sal Ek hom versadig en hom my heil laat sien. 
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Deel 1 Hoofstuk 14 - Die gruwel van verwoesting 

Wanneer die Joodse Messias die Antichris word 42 maande 

vanaf die Onthulling van die 3de Joodse Tempel in Jerusalem 

"Wat is die gruwel van verwoesting?"  

 

Antwoord: Die frase “gruwel van die verwoesting” verwys na Matteus 

24:15 (OAV) : “Wanneer julle dus in die heiligdom sien staan ‘die gruwel 

wat verwoesting veroorsaak’, waarvan gepraat word deur die profeet 

Daniël—laat die leser verstaan.” Dit verwys na Daniël 9:27 en Daniël 12 , 

“Hy sal 'n verbond met baie bevestig vir een 'sewe'. In die middel van die 

'sewe' sal hy 'n einde maak aan offer en offer. En op 'n vleuel [van die 

tempel] sal hy 'n gruwel oprig wat verwoesting veroorsaak, totdat die 

einde wat bepaal is, oor hom uitgestort is.” In 167 vC het 'n Griekse 

heerser met die naam Antiochus Epiphanies 'n altaar vir Zeus opgerig 

oor die brandofferaltaar in die Joodse tempel in Jerusalem. Hy het ook 

'n vark op die altaar in die tempel in Jerusalem geoffer. Hierdie 

gebeurtenis staan bekend as die gruwel van verwoesting.  

 

In Matteus 24:15 het Jesus gepraat sowat 200 jaar nadat die gruwel van 

verwoesting wat hierbo beskryf word, reeds plaasgevind het. So, Jesus 

moes geprofeteer het dat een of ander tyd in die toekoms nog 'n gruwel 

van verwoesting in 'n Joodse tempel in Jerusalem sou plaasvind. Die 

meeste Bybelprofesie-uitleggers glo dat Jesus na die Antichris verwys het 

wat iets baie soortgelyk sal doen aan wat Antiochus Epiphanies gedoen 

het. Dit word bevestig deur die feit dat sommige van wat Daniël in Daniël 

9:27 geprofeteer het, nie in 167 vC met Antiochus Epifanies plaasgevind 

het nie. Antiochus het vir sewe jaar nie 'n verbond met Israel bevestig 

nie. Dit is die Antichris wat in die eindtyd vir sewe jaar 'n verbond met 

Israel sal sluit en dit dan sal verbreek deur iets soortgelyks te doen as die 

gruwel van verwoesting in die Joodse tempel in Jerusalem.  

 

Wat ook al die toekomstige gruwel van verwoesting is, dit sal geen twyfel 

by enigiemand laat dat die een wat dit pleeg, die persoon is wat bekend 

staan as die Antichris nie. Openbaring 13:14 beskryf hoe hy een of ander 

beeld maak wat almal gedwing word om te aanbid. Om die tempel van 

die lewende God in 'n plek van aanbidding vir die Antichris te verander, 

is werklik 'n "gruwel". Diegene wat lewe en oorbly tydens die 

https://biblia.com/bible/kjv1900/Matt%2024.15
https://biblia.com/bible/kjv1900/Matt%2024.15
https://biblia.com/bible/esv/Dan%209.27
https://www.gotquestions.org/Antiochus-Epiphanes.html
https://biblia.com/bible/esv/Matt%2024.15
https://biblia.com/bible/esv/Dan%209.27
https://biblia.com/bible/esv/Dan%209.27
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2013.14
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verdrukking moet waaksaam wees en erken dat hierdie gebeurtenis die 

begin is van 3 1/2 jaar van die ergste van die verdrukking en dat die 

wederkoms van die Here Jesus op hande is. 
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Deel 1 Hoofstuk 15 - Die Groot Herlewing / Laaste 

uitstorting van die Heilige Gees 

Die laaste keer dat die Heilige Gees uitgestort sal word in die kinders van 
God  
, leer die boek Handelinge 

Act 2:16 Maar dit is wat gespreek is deur die profeet Joël;  
Hand 2:17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort 
op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle 
jongmanne sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom:  
Hand 2:18 En op my diensknegte en oor my diensmaagde sal Ek in dié 
dae van my Gees uitstort; en hulle sal profeteer:Hand 2:19 En Ek sal 
wonders doen bo in die hemel en tekens onder op die aarde; bloed en 
vuur en rookdamp: (Die toorn van God)  
Hand 2:20 Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, 
voordat daardie groot en merkwaardige dag van die Here kom: (2de 
Koms van Jesus) Christus en die Wegraping!) 

In Vers 19 lees ons van Bloed en Vuur wat net na die Groot Herlewing op 
Aarde uitgestort sal word. 

Was in die Bybel om ons te lees van Bloed en Vuur.  
1. by die toorn van God! Openb 16.  
2. en die Slag van Armageddon! Ook in Openb 16  
Openb 16:1 En ek het 'n groot stem uit die tempel aan die sewe engele 
hoor sê: Gaan heen en gooi die skale van die toorn van God op die aarde 
uit.2 En die eerstes het gegaan en gegooi sy skaal op die aarde uit; en 
daar het 'n harde en ernstige sweer geval op die manne wat die merk van 
die dier gehad het en op die wat sy beeld aanbid het.  
3 En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi; en dit het geword 
soos die bloed van 'n dooie, en elke lewende siel het in die see gesterwe.4 
En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en waterfonteine; 
en hulle het bloed geword.5 En ek het die engel van die waters hoor sê: U 
is regverdig, Here, wat is en wat was en sal wees, omdat U so geoordeel 
het.  
:6 Want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan 
hulle bloed gegee om te drink; want hulle is waardig.  
7 En ek het 'n ander een uit die altaar hoor sê: Net so, Here God, 
Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele.8 En die vierde engel het 
sy skaal op die son uitgegooi; en aan hom is mag gegee om mense met 
vuur te skroei.  
9 En die mense is deur groot hitte verskroei en die Naam van God 
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gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hulle nie bekeer om 
Hom heerlikheid te gee nie.  
10 En die vyfde engel het sy skaal op die troon van die dier uitgegooi; en 
sy koninkryk was vol duisternis; en hulle het hul tonge geknaag van pyn ,  
11 en die God van die hemel gelaster oor hul pyne en hul swere, en hulle 
het nie berou gehad oor hul dade nie.12 En die sesde engel het sy skaal 
uitgegooi op die groot rivier, Eufraat; en sy water het opgedroog, sodat 
die weg van die konings van die Ooste berei kon word.13 En ek het drie 
onrein geeste soos paddas sien uitkom uit die bek van die draak en uit 
die bek van die dier en uit uit die mond van die valse profeet.14 Want 
hulle is geeste van duiwels wat wonders doen, wat uitgaan na die konings 
van die aarde en van die hele wêreld, om hulle te versamel vir die stryd 
van daardie groot dag van God, die Almagtige.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. (Die 2de koms van Jesus Christus )  
16 En hy het hulle bymekaar laat kom op 'n plek wat in die Hebreeuse 
taal Armageddon genoem word.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.  
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.  
19 En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasie 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.  
20 En al die eilande het weggevlug, en die berge is nie gevind nie.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. 

Maar ons sien dit in vers 20. Weereens word die woorde van Jesus 
herhaal! 

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 ;  
30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel; 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.  
31 En Hy sal sy engele uitstuur met 'n groot basuingeluid, en hulle sal sy 
uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die 
hemel tot die ander einde. 
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Wanneer sal dit gebeur. Die Son sal in Duisternis verander word. (Son 
ontplof en brand uit)  
En die maan sal weerkaats wat hy van die son ontvang! Openb 16 by die 
toorn van God?8 En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi; en 
aan hom is mag gegee om die mense met vuur te skroei.9 En die mense 
is met groot hitte verskroei en die Naam van God wat mag het oor 
hierdie plae gelaster, en hulle het hulle nie bekeer om Hom heerlikheid 
te gee nie.10 En die vyfde engel het uitgegiet sy skaal uit op die troon van 
die dier; en sy koninkryk was vol duisternis; en hulle het hul tonge 
geknaag van pyn :  
Wat sal gebeur voor die toorn van God? 

Die verseëling van die heiliges met die merk van God! Openb 7 en 9 
tydens die Laaste Groot Herlewing! 

Rev 7:2 En ek het 'n ander engel uit die ooste sien opkom met die seël 
van die lewende God, en hy het met 'n groot stem uitgeroep na die vier 
engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig ,  
3 en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig totdat ons 
die dienaars van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. 

Rev 9:4 En aan hulle is bevel gegee dat hulle geen skade aan die gras van 
die aarde of aan enige groen ding of enige boom moes doen nie; maar net 
daardie manne wat nie die seël van God op hulle voorhoofde het nie. 

En gedurende hierdie tyd sal Die Merk van die Dier in Openb 13 
geïmplementeer word – outomaties die Groot Verdrukking! 

Rev 13:11 En ek het 'n ander dier uit die aarde sien opkom; en hy het 
twee horings gehad soos 'n lam, en hy het gepraat soos 'n draak.  
12 En hy oefen al die mag van die eerste dier voor hom uit en laat die 
aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, wie se dodelike 
wond genees is.  
13 En hy doen groot wonders, sodat hy vuur uit die hemel op die aarde 
laat neerdaal voor die oë van die mense , 14  
en die bewoners van die aarde verlei deur middel van die wonders wat hy 
gehad het om te doen voor die oë van die dier; en aan die bewoners van 
die aarde gesê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat deur 'n 
swaard gewond is en geleef het.  
15 En hy het mag gehad om die beeld van die dier lewend te maak, sodat 
die beeld van die dier sou spreek en veroorsaak dat almal gedood sou 
word wat die beeld van die dier nie wou aanbid nie . klein en groot, ryk 
en arm, vrymense en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle 
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voorhoofde te ontvang,  
17 en dat niemand mag koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of 
die naam van die dier het, of die getal van sy naam.18 Hier is wysheid. 
Laat hom wat verstand het, die getal van die dier tel, want dit is die getal 
van 'n mens; en sy getal was seshonderd ses en sestig. 

 
So wanneer sal die Laaste Groot Herlewing wees?Gedurende die 1ste 3 
en halwe jaar van die 7 Jaar Vredesooreenkoms! 

Die tekens van hierdie Groot Herlewing! 

1. Ek sal van my Gees uitstort op alle vlees!  
2. Jou seuns en jou dogters sal profeteer!3. Jou jongmanne sal gesigte 
sien!4. Jou oumense sal drome droom!5. Op my diensknegte en oor my 
diensmaagde sal Ek in daardie dae van my Gees uitstort; en hulle sal 
profeteer! 

So die Tekens van hierdie laaste groot Herlewing sal Profesie, Visioene 
en Drome wees. Dit beteken dat die Heilige Gees na binne sal draai. Die 
Bediening van die Heilige Gees sal nie in massas gedoen word nie, maar 
in 'n Een-tot-Een vergadering! Jongmense sal profesieer! Een tot een! 
God sal Visioene en Drome aan Mense Een tot Een gee! 

Dit is waar die Groot Laaste Herlewing by die Tydlyn inpas! 

1. Die Eseg 38/39 Gog en Magog oorlog  
2. Die 7 Jaar Vredesooreenkomste gedurende die 1ste 3 en half jaar.  
'n . Die land van Palestina is gebore in Judea,  
geb. Die bou van die 3de tempel in Jerusalem.  
c. Die Groot Laaste herlewing of uitstorting van die Heilige 
Gees die laaste keer op aarde.  
3. Die implementering van die Merk van die Dier.4. Die Merk van die 
Kinders van God met die Seël van God op hulle voorkop.  
5. Die 5de Trompet sal Klink6. Die 1ste 6 Plaques of Wrath van God het 
op Aarde en die Son uitgestort!7. Die 6de Trompet sal Klink8. Die 2de 
Koms van Jesus.  
9. Die Wegraping.10. Die Slag van Armageddon.11. Die einde van die 
mensdom op aarde. 
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Deel 1 Hoofstuk 16 - Die bou van die 3de tempel 

Die Joodse Messias en die bou van die 3de Joodse tempel in 

Jerusalem 

Die bou van die 3de Joodse Tempel op Tempelberg in Jerusalem — ek 
noem dit 'n Bybelprofesie met 'n Datum en Tyd daarop! Die enigste 
profesie in die Bybel wat 'n tydlyn daaraan gekoppel het! 
 

Jesus sal 7 jaar van die vervulling van hierdie Bybelprofesie 
kom! 

Daar is duidelike aanduiding in die Bybel vir 'n baie duidelike tydlyn 
vanaf die bou van die 3de Joodse tempel in Jerusalem, Israel tot by die 
2de koms van Jesus Christus! 

Vanaf die Datum word die 3de Joodse Tempel op Tempelberg Jerusalem 
onthul, langs die Rotskoepel, dit sal 2 625 Dae duur tot die Aankoms van 
die 2de Koms van Jesus Christus en die Wegraping van Sy Bruid! 

Die 1ste ding wat nou by jou opkom, is Pastoor Dirk, Jesus het gesê dat 
niemand die Datum en Tyd van Sy 2de Koms weet nie, nie eers Hyself 
nie!  
Ja, ons weet nie op hierdie stadium die datum of tyd nie! Maar binnekort 
sal ons! 

Hoor wat sê Paulus! 

 
1Th 5 :1-8 Maar van die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig 
dat ek aan julle skrywe nie.  
Want julle weet self goed dat die dag van die Here so kom soos 'n dief in 
die nag. Want wanneer hulle sal sê: Vrede en veiligheid! dan oorval 'n 
skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou; en hulle sal 
nie ontvlug nie.Maar julle, broeders, is nie in die duisternis, dat daardie 
dag julle soos 'n dief sou oorval nie.Julle is almal kinders van die lig en 
kinders van die dag; ons is nie van die nag of van duisternis. Laat ons 
daarom nie slaap soos ander nie; maar laat ons waak en nugter wees. 
Want die wat slaap, slaap in die nag; en die wat dronk is, is in die nag 
dronk.  
Maar laat ons, wat van die dag is, nugter wees en die borswapen van 
geloof en liefde aantrek; en vir 'n helm, die hoop op verlossing. 
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Die profeet Daniël sê 

Dan 12:10 baie sal gereinig en wit gemaak en beproef word; maar die 
goddelose sal goddeloos handel, en geeneen van die goddelose sal 
verstaan nie; maar die wyse sal verstaan.  
Jy die Leser van hierdie boek is jy in die Lig (Wys) of is jy in die 
Duisternis (Wicked)?  
Want wanneer jy in Die Lig is, sal Jesus nie soos 'n Dief in die Nag vir jou 
terugkeer nie!  
Maar as jy in die Duisternis van Sonde leef, Ja Jesus sal soos 'n Dief in 
die Nag vir JOU aankom! 

Die Bybel gee duidelike aanduiding van die Tydlyn vanaf die Dag van die 
voltooiing van die 3de Joodse Tempel op Tempelberg, Jerusalem! Na die 
2de Koms van Jesus Christus, die Wegraping en die Slag van 
Armageddon! 

Die 1ste Duidelike Bewys. 

 

Rev 11:1-3 En ' n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het 
gestaan en gesê: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en 
die wat daarin aanbid.  
Maar die voorhof wat buite die tempel is, laat weg en meet dit nie; want 
dit is aan die heidene gegee, en die heilige stad sal hulle twee en veertig 
maande lank  
vertrap . En Ek sal aan my twee getuies mag gee, en hulle sal duisend 
twee honderd en sestig dae lank profeteer, bekleed met sakke. 1 290 dae 
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Hier word die 3de Joodse Tempel deur Johannes en die Engel langs die 
Rotskoepel gemeet, en God gee 'n rooster vir die gebruik van hierdie 3de 
Tempel deur Israel en die gebruik van die Tempelberg deur Moslems = 
42 Maande = 1290 Dae = 3 en half jaar. 

Wat gebeur na hierdie 3 en 'n half jaar? 

Die 2de duidelike bewys! 

 

Dan 12:11-12 En van die tyd af dat die daaglikse offer weggeneem en die 
gruwel wat verwoesting maak opgerig word, sal daar duisend twee 
honderd en negentig dae verloop. 1 290 dae  
Geseënd is hy wat wag en tot die duisend drie honderd vyf en dertig dae 
kom. 1 335 dae 

Jesus sê.  
Mat 24:15-16 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan 
gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom , laat hy 
wat lees , verstaan :)  
Laat dan die wat in Judéa is, die berge in vlug. 
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Jesus wys vir Johannes.  
Rev 12:6 En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat 
deur God gereed gemaak is om haar daar te onderhou duisend twee 
honderd en sestig dae lank. 1290 dae 

Rev 12:17 en die draak was kwaad vir 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. 

Daniël en Jesus praat van die tydperk na die 42 Maande wat die 3de 
Joodse Tempel in gebruik sal wees met die Israeli's, en dan sal die 
Gruwel van Verlatenheid plaasvind. 

Paulus sê :  
2Th 2 :3-4 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want daardie 
dag sal nie kom as eers die afval kom en die mens van sonde geopenbaar 
word, die seun van die verderf nie;  
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. 

Die Seun van die verderf = Die Joodse Messias wat die 7 Jaar 
Vredesooreenkoms gereël het, sal die Antichris word by die Gruwel van 
Verlatenheid 1 290 Dae na die voltooiing van die 3de Joodse Tempel! Hy 
sal in die Allerheiligste instap en op die verbondsboog gaan sit en daarop 
aanspraak maak dat hy God die Vader is en alle Daaglikse Offerande 
stop. 

Die 3de Joodse Tempel sal dan die Hoofkantoor van die 666 Merk van 
die Dier word! 

Kom ons kyk na die tydlyn! 

Vanaf die voltooiing van die 3de Joodse Tempel = 1 290 Dae / Openb 11  
Van die gruwel van verwoesting = 1 290 Dae / Daniël 12. Openb 12  
Daniël voeg nog 45 Dae by = 45 Dae / Daniël 12Die Tydsperiode vanaf 
die voltooiing van die Tempel tot die 2de Koms van Jesus sal presies 
wees = 2 625 Dae  
As hulle Dateer ons die nuus ontvang die Tempel is voltooi in die Nuus, 
Jy kan dan begin om die Datum van die 2de Koms van Jesus Christus af 
te tel! 
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Wat sal gebeur vanaf die voltooiing van die Tempel, gedurende die 
1ste? 

1 290 dae? 

1. Die land van Palestina sal gebore word in die Ou Judea = Wesoewer.  
2. Israel sal die skeidingsmuur tussen die land Palestina en Israel 
voltooi.3. Daaglikse offers sal in die nuwe Tempel begin.4. In die 
Christelike Wêreld, Die Laaste Groot Herlewing en uitstorting van die 
Heilige Gees volgens Handelinge 2 v 17-19. 

Wat sal gebeur gedurende die 2de 1 290 dae na die gruwel van 
verwoesting? 

1. Die Jode wat nog in die Land van Palestina = Wesoewer = Ou Judea 
moet vlug na die Jordaan-wildernis. Matt 24, Openb 12  
2. Die Antichris implementeer die 666 Merk van die Dier. Openb 133. 
Die Groot Verdrukking begin. Matt 24, Rev 13  
4. Die 5de trompet blaas met 'n supervulkaan wat uitbars. Openb 95. Die 
Seël van God word op die Bruid van Christus geplaas. Openb 7 en 96. Die 
toorn van God word oor die aarde uitgestort, die 1ste 6 plate. Openb 16  
7. Dan die 2de Koms van Jesus Christus na die 6de Gedenkplaat van die 
Toorn van God. Openb 16 v 15  
8. Dan die Wegraping van die Bruid van Christus. Matt 24, 2 Do  
9. Toe Die Slag van Armageddon. Openb 16.v 16 tot Openb 20 

Wat gebeur in die ekstra 45 dae wat Daniël genoem word, ek dink die 45 
dae ekstra waaroor Daniël praat, is die tydsperiode tussen die dag wat 
die Seun van die verderf in die tempel instap en die status van die dier by 
die ingang van die 3de tempel opgestel word. die Hoofkantoor van die 
666.  
Altesaam 2 625 Dae 

Wat sal die tekens van die 2de koms van Jesus Christus wees? 

Jesus, Lukas en Paulus het gepraat oor die son wat ontplof en die 
duisternis op aarde net voor die 2de koms van Jesus Christus. 

Jesus sê  
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 ;  
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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. En Hy sal sy engele stuur met 'n groot basuingeklank, en 
hulle sal sy uitverkorenes bymekaarmaak uit die vier windstreke, van die 
een einde van die hemel tot die ander einde. 

Paulus sê  
1Th 4 :16-17 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 :  
dan ons wat lewe 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. 

Lukas sê: Wat die profeet Joël gesê het  
Hand 2:16-21 Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is; en dit sal 
gebeur in die laaste dae, spreek God, Ek sal van my Gees uitstort op alle 
vlees : en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongmanne sal 
gesigte sien, en julle ou manne sal drome droom  
; en hulle sal profeteer: En Ek sal wonders doen bo in die hemel en 
tekens onder op die aarde; bloed en vuur en rookdamp:  
Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat 
daardie groot en merkwaardige dag van die Here kom; en elkeen wat die 
Naam van die Here sal gered word. 
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Deel 1 Hoofstuk 17- Die Joodse Messias en die land van 

Palestina 

Die Joodse Messias en die 7 Jaar Vredesooreenkoms 

Moenie geflous word nie – Jesus is nie die Joodse Messias nie 

'n Groot Meerderheid Christene, veral die Christene wat glo in die Voor 
Verdrukking Wegraping sal geflous word. Die dag wat Israel die koms 
van die Joodse Messias aankondig. 

Dit sal nie die 2de Koms van Jesus Christus wees nie. Maar die Woord 
van God leer ons dat dit die Antichris sal wees, want die Jode sal geflous 
word, en jammer om te sê 'n groot meerderheid Christene ook. 

Kom ons leer meer!  
Mashiach : Die Messias = IN DIE OE VAN 'N JOOD 

• Die idee van mashiach (messias) is 'n antieke een in Judaïsme  
• die Joodse idee van mashiach is 'n groot menslike leier soos koning 
Dawid, nie 'n verlosser nie  
• Daar word baie bespiegel oor wanneer die mashiach sal kom  
• Die Bybel identifiseer verskeie take wat die mashiach sal bereik  
• Jode glo nie in Jesus nie omdat hy nie hierdie take bereik het nie 

Die Messiaanse idee in Judaïsme 

Geloof in die uiteindelike koms van die mashiach is 'n basiese en 
fundamentele deel van tradisionele Judaïsme. Dit is deel van Rambam se 
13 beginsels van geloof, die minimum vereistes van Joodse geloof. In die 
Shemoneh Esrei- gebed, wat drie keer per dag voorgelees word, ons bid 
vir al die elemente van die koms van die mashiach : insameling van die 
ballinge; herstel van die godsdienstige howe; 'n einde van goddeloosheid, 
sonde en dwaalleer; beloning aan die regverdiges; herbouing van 
Jerusalem; herstel van die geslag van koning Dawid; en herstel van 
tempeldiens. 

Moderne geleerdes stel voor dat die messiaanse konsep later in die 
geskiedenis van Judaïsme, gedurende die tyd van die profete, 
bekendgestel is. Hulle merk op dat die messiaanse konsep nêrens in die 
Torah (die eerste vyf boeke van die Bybel) eksplisiet genoem word nie. 
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Tradisionele Judaïsme hou egter vol dat die messiaanse idee nog altyd 
deel van Judaïsme was. Die mashiach word nie eksplisiet in die Torah 
genoem nie, want die Torah is geskryf in terme wat alle mense kon 
verstaan, en die abstrakte konsep van 'n verre, geestelike, toekomstige 
beloning was buite die begrip van sommige mense. Die Torah bevat egter 
verskeie verwysings na "die Einde van Dae" ( acharit ha - yamim ), wat 
die tyd van die mashiach is ; dus was die konsep van mashiach in die 
oudste tye bekend. 

Die term " mashiach " beteken letterlik "die gesalfde" en verwys na die 
ou praktyk om konings met olie te salf toe hulle die troon opgeneem het. 
Die mashiach is die een wat aan die einde van die dae as koning gesalf sal 
word.  
Die woord " mashiach " beteken nie " verlosser " nie. Die idee van 'n 
onskuldige, goddelike of semi-goddelike wese wat homself sal opoffer om 
ons van die gevolge van ons eie sondes te red, is 'n suiwer Christelike 
konsep wat geen basis in Joodse denke het nie. Ongelukkig het hierdie 
Christelike konsep so diep in die Engelse woord “messias” ingeburger 
dat hierdie Engelse woord nie meer gebruik kan word om na die Joodse 
konsep te verwys nie. Die woord “ mashiach ” sal regdeur hierdie bladsy 
gebruik word. 

Sommige heidene het vir my gesê dat die term “ mashiach ” verwant is 
aan die Hebreeuse term “ moshiah ” ( verlosser ) omdat hulle soortgelyk 
klink, maar die ooreenkoms is nie so sterk soos dit lyk vir iemand wat nie 
met Hebreeus vertroud is nie. Die Hebreeuse woord “ mashiach ” kom 
van die wortel Mem -Shin-Chet, wat beteken om te verf, te smeer of te 
salf . Die woord " moshiah " kom van die wortel Yod -Shin -Ayin , wat 
beteken om te help of te red. Die enigste letter wat hierdie wortels in 
gemeen het, is Shin, die mees algemene letter in die Hebreeuse taal. Die 
"m"-klank aan die begin van die woord moshiah ( verlosser ) is 'n 
algemene voorvoegsel wat gebruik word om 'n werkwoord in 'n 
selfstandige naamwoord te verander. Byvoorbeeld, die werkwoord 
tzavah (om te beveel) word mitsvah (gebod). Om te sê dat " mashiach " 
verwant is aan " moshiah " is 'n bietjie soos om te sê dat die ring verwant 
is aan navigeer, want hulle eindig albei op " ing ." 

Die Mashiach  
die mashiach sal 'n groot politieke leier wees wat van koning Dawid 
afstam (Jeremia 23:5) = Sal Joods wees. Daar word dikwels na die 
mashiach verwys as " mashiach ben David" ( mashiach , seun van 
Dawid). Hy sal goed vertroud wees met die Joodse wet, en die gebooie 
daarvan onderhou (Jesaja 11:2-5). Hy sal 'n charismatiese leier wees wat 
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ander inspireer om sy voorbeeld te volg. Hy sal 'n groot militêre leier 
wees wat gevegte vir Israel sal wen. Hy sal 'n groot regter wees, wat 
regverdige besluite neem (Jeremia 33:15). Maar bowenal sal hy 'n mens 
wees, nie 'n god, halfgod of ander bonatuurlike wese nie. 

Daar is gesê dat in elke generasie 'n persoon gebore word met die 
potensiaal om die mashiach te wees . As die tyd reg is vir die Messiaanse 
ouderdom binne daardie persoon se leeftyd, dan sal daardie persoon die 
mashiach wees . Maar as daardie persoon sterf voordat hy die sending 
van die mashiach voltooi het, dan is daardie persoon nie die mashiach 
nie . 

Wanneer sal die Mashiach kom? 

Daar is 'n wye verskeidenheid menings oor die onderwerp van wanneer 
die mashiach sal kom. Sommige van Judaïsme se grootste geeste het 
diegene vervloek wat probeer om die tyd van die mashiach se koms te 
voorspel, want foute in sulke voorspellings kan veroorsaak dat mense 
geloof in die messiaanse idee of in Judaïsme self verloor. Dit het eintlik 
gebeur in die 17de eeu, toe Shabbatai Tzvi het beweer dat hy die 
mashiach is . Toe Tzvi onder dreigemente van die dood tot Islam bekeer 
het, het baie Jode saam met hom tot bekering gekom. Nietemin, hierdie 
verbod het niemand gekeer om te spekuleer oor die tyd wanneer die 
mashiach sal kom nie. 

Alhoewel sommige geleerdes geglo het dat Gd 'n spesifieke datum vir die 
koms van die mashiach opsy gesit het , dui die meeste gesag daarop dat 
die gedrag van die mensdom die tyd van die mashiach se koms sal 
bepaal. Oor die algemeen word geglo dat die mashiach sal kom in 'n tyd 
wanneer hy die nodigste is (omdat die wêreld so sondig is), of in 'n tyd 
wanneer hy die meeste verdien is (omdat die wêreld so goed is). Elkeen 
van die volgende is byvoorbeeld voorgestel as die tyd wanneer die 
mashiach sal kom: 

• As Israel 'n enkele dag bekeer het ;  
• as Israel 'n enkele Shabbat behoorlik onderhou het;• as Israel twee 
Shabbatte in 'n ry behoorlik onderhou het;• in 'n generasie wat totaal 
onskuldig of totaal skuldig is;• in 'n generasie wat hoop verloor;• in 'n 
generasie waar kinders totaal oneerbiedig is teenoor hul ouers en 
ouderlinge; 

Wat sal die Mashiach doen? 
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Voor die tyd van die mashiach , sal daar oorlog en lyding wees (Esegiël 
38:16) Die Gog en Magog Oorlog. Waar Rusland en Iran met hul alliansie 
Israel gaan aanval . Dit is nie te vergelyk met die Slag van Armageddon 
nie. Dit sal voor die 7 jaar vredesooreenkoms. Een enkele vers bevestig 
dit, 

Eze 39:9 En die wat in die stede van Israel woon, sal uittrek en die 
wapens aan die brand steek en verbrand, die skilde en die skilde, die boë 
en die pyle en die handstokke en die spiese, en hulle sal hulle sewe jaar 
lank met vuur verbrand:  
10 sodat hulle geen hout uit die veld sal neem en niks uit die bosse sal 
afkap nie; want hulle sal die wapens met vuur verbrand; en hulle sal die 
wat hulle beroof, beroof en die wat hulle beroof het, spreek die Here 
HERE. 

Die mashiach sal die politieke en geestelike verlossing van die Joodse 
volk teweegbring deur ons terug te bring na Israel en Jerusalem te 
herstel (Jesaja 11:11-12; Jeremia 23:8; 30:3; Hosea 3:4-5). Hy sal ’n 
regering in Israel vestig wat die middelpunt van alle wêreldregering sal 
wees, beide vir Jode en heidene (Jesaja 2:2-4; 11:10; 42:1). Hy sal die 
Tempel herbou en sy aanbidding hervestig (Jeremia 33:18). Hy sal die 
godsdienstige hofstelsel van Israel herstel en die Joodse wet as die wet 
van die land vestig (Jeremia 33:15). 

Olam Ha-Ba: Die Messiaanse tydperk 

Daar word dikwels in die Joodse literatuur na die wêreld ná die Messias 
se koms verwys as Olam Ha-Ba (oh-LAHM hah-BAH), die Wêreld wat 
kom. Hierdie term kan verwarring veroorsaak, want dit word ook 
gebruik om na 'n geestelike hiernamaals te verwys. In Engels gebruik ons 
gewoonlik die term "messianic age" om spesifiek na die tyd van die 
messias te verwys. 

Olam Ha-Ba sal gekenmerk word deur die vreedsame saambestaan van 
alle mense (Jesaja 2:4). Haat, onverdraagsaamheid en oorlog sal ophou 
bestaan. Sommige owerhede stel voor dat die natuurwette sal verander, 
sodat roofdiere nie meer prooi sal soek nie en landbou bonatuurlike 
oorvloed sal voortbring (Jesaja 11:6-11:9). Ander sê egter dat hierdie 
stellings bloot 'n allegorie vir vrede en voorspoed is. 

Die hele Joodse volk sal uit hul ballingskap onder die nasies terugkeer na 
hul tuiste in Israel (Jesaja 11:11-12; Jeremia 23:8; 30:3; Hosea 3:4-5). 
Die wet van die Jubeljaar sal heringestel word. 
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In die Olam Ha-Ba sal die hele wêreld die Joodse Gd erken as die enigste 
ware Gd, en die Joodse godsdiens as die enigste ware godsdiens (Jesaja 
2:3; 11:10; Miga 4:2-3; Sagaria 14: 9). Daar sal geen moord, roof, 
mededinging of jaloesie wees nie. Daar sal geen sonde wees nie (Sefanja 
3:13). Offerandes sal voortgaan om in die Tempel gebring te word, maar 
dit sal beperk word tot dankoffers, want daar sal geen verdere behoefte 
aan versoeningsoffers wees nie. 

Sommige heidene het probeer om 'n lelike draai op hierdie teologie te 
plaas en beweer dat Jode beplan om mense te dwing om tot ons 
godsdiens te bekeer, miskien op grond van hul eie godsdiens se 
geskiedenis van presies dieselfde ding. Dit is glad nie hoe Jode die 
Messiaanse eeu verstaan nie. Ons glo dat almal in daardie toekomstige 
tyd eenvoudig sal weet wat die waarheid is, op dieselfde manier as wat 
ons weet dat 2+2=4, en daar geen rede meer sal wees om daaroor te stry 
nie. Dit is baie soos 'n situasie wat ek een keer by die werk gesien het: 
twee rekenaarprogrammeerders het hard en lank gestry oor of dit 
moontlik is vir 'n gebruiker om data op 'n sekere punt in 'n program in te 
voer. Uiteindelik het iemand 'n sleutel gedruk en almal sien niks gebeur 
nie. Nou het hulle die waarheid geweet, einde van argument. Wanneer 
mashiach kom, sal teologiese waarhede ewe duidelik vir die mensdom 
wees, en daar sal geen rede wees om daaroor te stry nie. 

Wat van Jesus? 

Jode glo nie dat Jesus die mashiach was nie . Met die veronderstelling 
dat hy bestaan het, en aanvaar dat die Christelike geskrifte akkuraat is in 
die beskrywing van hom (albei sake wat debatteerbaar is) , het hy 
eenvoudig nie die missie van die mashiach vervul soos dit beskryf word 
in die Bybelse gedeeltes hierbo aangehaal nie. Jesus het nie een van die 
dinge gedoen wat die skrifture gesê het die messias sou doen nie. 

Inteendeel, 'n ander Jood wat ongeveer 'n eeu later gebore is, het baie 
nader aan die vervulling van die messiaanse ideaal gekom as wat Jesus 
gedoen het. Sy naam was Shimeon ben Kosiba , bekend as Bar Kokhba 
(seun van 'n ster), en hy was 'n charismatiese, briljante, maar brutale 
krygsheer. Rabbi Akiba , een van die grootste geleerdes in die Joodse 
geskiedenis, het geglo dat Bar Kokhba die mashiach was . Bar Kokhba 
het 'n oorlog teen die Romeinse Ryk geveg, die Tiende Legioen per 
verrassing gevang en Jerusalem teruggeneem. Hy het op die plek van die 
Tempel begin offer en planne gemaak om die Tempel te herbou. Hy het 
'n voorlopige regering gestig en begin om munte in sy naam uit te reik. 
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Dit is waarna die Joodse volk gesoek het in 'n mashiach ; Jesus pas 
duidelik nie in hierdie vorm nie . 

Uiteindelik het die Romeinse Ryk egter sy opstand verpletter en Bar 
Kokhba doodgemaak . Ná sy dood het almal erken dat hy nie die 
mashiach was nie .  
Deur die Joodse geskiedenis was daar baie mense wat beweer het dat 
hulle die mashiach was, of wie se volgelinge beweer het dat hulle die 
mashiach was : Shimeon Bar Kokhba , Shabbatai Tzvi , Jesus, en baie 
ander te veel om op te noem. Leo Rosten berig 'n paar baie vermaaklike 
verhale onder die inskrywing vir meshiekh in The New Joys of Yiddish. 
Maar al hierdie mense het gesterf sonder om die sending van die 
mashiach te vervul ; daarom was nie een van hulle die mashiach nie . Die 
mashiach en die Olam Ha-Ba lê in die toekoms, nie in die verlede nie. 

Bybelse gedeeltes wat na die Mashiach verwys . 

Die volgende gedeeltes in die Joodse geskrifte is dié wat Jode beskou as 
messiaanse van aard of wat verband hou met die einde van dae. Dit is dié 
waarop ons staatmaak in die ontwikkeling van ons messiaanse konsep:  
• Jesaja 2, 11, 42; 59:20• Jeremia 23, 30, 33; 48:47; 49:39• Esegiël 38:16  
Eseg 38:16 En jy sal teen my volk Israel optrek soos 'n wolk om die land 
te oordek; dit sal wees aan die einde van die dae, en Ek sal jou teen my 
land bring, dat die nasies My kan ken, wanneer Ek in jou geheilig sal 
word, o Gog, voor hulle oë.  
• Hosea 3:4-3:5  
Hos 3:4 Want die kinders van Israel sal baie dae bly sonder 'n koning en 
sonder 'n vors en sonder 'n offer en sonder 'n beeld en sonder 'n 
skouerkleed en sonder huisgode ;  
Hos 3:5 Daarna sal die kinders van Israel terugkeer en die HERE hulle 
God en Dawid hulle koning soek; en sal die HERE en sy 
goedertierenheid vrees aan die einde van die dae.  
• Miga 4  
Miga 4:1 Maar aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die 
HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die 
heuwels; en mense sal daarheen stroom.  
Mic 4:2 En baie nasies sal kom en sê: Kom, laat ons optrek na die berg 
van die HERE en na die huis van die God van Jakob; en Hy sal ons sy 
weë leer, en ons sal in sy paaie wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan 
en die woord van die HERE uit Jerusalem.  
Mic 4:3 En Hy sal oordeel onder baie volke en sterk nasies van ver 
bestraf; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese 
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snoeimesse ; geen nasie sal teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal 
nie meer leer om oorlog te voer nie. 

Mic 4:4 Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy 
vyeboom; en niemand sal hulle verskrik nie, want die mond van die 
HERE van die leërskare het dit gespreek.  
Mic 4:5 Want al die volke sal elkeen wandel in die Naam van sy god, en 
ons sal wandel in die Naam van die HERE onse God vir ewig en altyd.  
Miga 4:6 In dié dag, spreek die HERE, sal Ek die wat stilstaan , 
bymekaarmaak en die verdrywe en haar wat Ek verdruk het, 
bymekaarmaak ;  
Mic 4:7 En Ek sal die wat gebroke is, 'n oorblyfsel maak en die wat ver 
weg is, 'n sterk nasie; en die HERE sal oor hulle heers op die berg Sion 
van nou af tot in ewigheid.  
Mic 4:8 En jy, toring van die kudde, die vesting van die dogter van Sion, 
na jou sal dit kom, die eerste heerskappy; die koninkryk sal kom na die 
dogter van Jerusalem.  
Mic 4:9 Nou waarom roep jy hardop? is daar geen koning in jou nie? is u 
raadsman omgekom? want smarte het jou geneem soos 'n baarende 
vrou.  
Mic 4:10 Wees in pyn en arbei om te baar, o dogter van Sion, soos 'n 
baarende vrou; want nou moet jy uit die stad uittrek en in die veld woon, 
en jy moet gaan tot Babilon; daar sal jy gered word; daar sal die HERE 
jou verlos uit die hand van jou vyande.  
MIGA 4:11 Nou het ook baie nasies teen jou vergader wat sê: Laat haar 
verontreinig word, en laat ons oog op Sion kyk.  
Mic 4:12 Maar hulle ken die gedagtes van die HERE nie, en hulle 
verstaan sy raad nie; want Hy sal hulle soos gerwe op die vloer 
bymekaarmaak.  
Mic 4:13 Staan op en dors, o dogter van Sion, want Ek sal jou horing 
yster maak en jou kloue van koper maak; en jy sal baie volke stukkend 
slaan; en Ek sal hulle wins aan die HERE wy en hulle eiendom aan die 
Here van die hele aarde.  
• Sefanja 3:9  
Sep 3:9 Want dan sal Ek vir die volk 'n rein taal gee, sodat hulle almal die 
Naam van die HERE kan aanroep om Hom met een instemming te dien.  
• Sagaria 14:9  
Sag 14:9 En die HERE sal koning wees oor die hele aarde; in dié dag sal 
daar een HERE wees, en sy Naam een.  
Sag 14:10 Die hele land sal soos 'n vlakte verander word van Geba af tot 
by Rimmon , suid van Jerusalem, en dit sal verhef en in sy plek bewoon 
word, van die Benjaminpoort af tot by die plek van die eerste poort, tot 
by die Hoekpoort, en van die toring van Hananeel af tot by die parskuipe 
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van die koning.  
• Daniël 10:14Dan 10:14 Nou het Ek gekom om jou te laat verstaan wat 
jou volk aan die einde van die dae sal gebeur, want nogtans is die gesig 
vir baie dae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Deel 1 Hoofstuk 18 - Die Gog en Magog oorlog 

God en die kernbom! 

Die Bybel beskryf 'n kernaanval binnekort in die Midde-Ooste. 

Gog en Magog skiet 'n kernwapen af in Israel se rigting in die nag van die 
dag. God klap hierdie Missiele terug in Sirië en Libanon, en wis Sirië en 
Libanon en sover as Irak en Iran en Rusland met 'n enkele hou uit. Alles 
weg wanneer die son die volgende oggend opkom. Dit neem 7 maande 
om die dooies te begrawe op 'n stuk grond wat God 3500 jaar gelede 
uitgewys het. Israel sal die Wapens wat uit die Land van Sirië en Libanon 
versamel is vir 7 jaar verbrand. En jy sal dit met jou eie oë aanskou! 

Sagaria 14:12  
En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die volke sal tref wat teen 
Jerusalem oorlog voer: hulle vlees sal verrot terwyl hulle nog op hulle 
voete staan, hulle oë sal verrot in hulle voetstukke en hulle tonge sal in 
hul mond verrot. 

ESEGIËL 38:1-23  
Die woord van die Here het tot my gekom: Mensekind, rig jou aangesig 
na Gog, van die land Magog , die hoofvors van Meseg en Tubal, en 
profeteer teen hom en sê: So sê die Here God: Kyk, Ek het dit teen jou, o 
Gog, hoofvors van Meseg en Tubal. En Ek sal jou omdraai en hake in jou 
kakebeen steek, en Ek sal jou uitlei en jou hele leër, perde en ruiters, 
almal geklee in volle wapenrusting , 'n groot leër, almal met skild en 
skild, swaaiend swaarde. Persië, Kus en Put is by hulle, almal met skild 
en helm; … 

Matteus 24:6-7  
En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Sorg dat julle nie 
verskrik is nie, want dit moet gebeur, maar die einde is nog nie. Want 
nasie sal teen nasie opstaan en koninkryk teen koninkryk, en daar sal 
hongersnood en aardbewings wees op verskillende plekke. 

ESEGIËL 38:1-39:29  
Die woord van die Here het tot my gekom: Mensekind, rig jou aangesig 
na Gog, van die land Magog , die hoofvors van Meseg en Tubal, en 
profeteer teen hom en sê: So sê die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, 
o Gog, hoofvors van Meseg en Tubal. En Ek sal jou omdraai en hake in 
jou kakebeen steek, en Ek sal jou uitlei en jou hele leër, perde en ruiters, 
almal geklee in volle wapenrusting , 'n groot leër, almal met skild en 
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skild, swaaiend swaarde. Persië, Kus en Put is by hulle, almal met skild 
en helm; … 

ESEGIËL 39:1-29  
“En jy, mensekind, profeteer teen Gog en sê: So spreek die Here HERE: 
Kyk, Ek het dit teen jou, o Gog, hoofvors van Meseg en Tubal. En Ek sal 
jou omkeer en jou vorentoe dryf en jou laat optrek van die uithoeke van 
die noorde af en jou lei teen die berge van Israel. Dan sal Ek jou boog uit 
jou linkerhand slaan en jou pyle uit jou regterhand laat val. Op die berge 
van Israel sal jy val, jy en al jou menigtes en die volke wat by jou is. Ek 
sal jou gee aan allerhande roofvoëls en aan die wilde diere van die veld 
om opgeëet te word. Jy sal in die oop veld val, want Ek het gespreek, 
spreek die Here God. …  
Jesaja 17:1-14 ESVAn orakel oor Damaskus. Kyk, Damaskus sal ophou 
om 'n stad te wees en sal 'n puinhoop word. Die stede van Aroër is 
verlate; hulle sal wees vir kleinvee wat gaan lê, en niemand sal hulle bang 
maak nie. Die vesting sal uit Efraim verdwyn en die koninkryk uit 
Damaskus; en die oorblyfsel van Aram sal wees soos die heerlikheid van 
die kinders van Israel, spreek die HERE van die leërskare. En in dié dag 
sal die heerlikheid van Jakob verneder word en die vet van sy vlees maer 
word. En dit sal wees soos wanneer die maaier staande graan insamel en 
sy arm die are afoes, en soos wanneer 'n mens die are optel in die 
Refaïmvallei . … 

Jesaja 17:14  
In die aand, kyk, daar is verskrikking! Voor die oggend is hulle nie meer 
nie! Dit is die deel van die wat ons plunder, en die lot van die wat ons 
plunder. 

Joël 2:3  
Vuur verteer voor hulle, en agter hulle brand 'n vlam. Die land is soos die 
tuin van Eden voor hulle, maar agter hulle 'n woeste woestyn, en niks 
ontkom hulle nie. 

Jesaja 17:1  
'n Orakel oor Damaskus. Kyk, Damaskus sal ophou om 'n stad te wees en 
sal 'n puinhoop word. 

ESEGIËL 39:12 Sewe maande lank  
sal die huis van Israel hulle begrawe om die land te reinig. 

ESEGIËL 39:9  
“Dan sal die wat in die stede van Israel woon, uitgaan en vuur maak van 
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die wapens en dit verbrand, skilde en skilde, pyle en boog, stokke en 
spiese; en hulle sal sewe jaar lank daarvan vuur maak, 

ESEGIËL 39:6  
Ek sal vuur stuur teen Magog en op die wat veilig in die kuslande woon, 
en hulle sal weet dat Ek die Here is. 

ESEGIËL 39:3  
Dan sal Ek jou boog uit jou linkerhand slaan en jou pyle uit jou 
regterhand laat val. 

Jeremia 49: 23-27  
Aangaande Damaskus: “ Hamat en Arpad is beskaamd, want hulle het 
slegte nuus gehoor; hulle smelt van vrees, hulle is onrustig soos die see 
wat nie kan stil word nie. Damaskus het swak geword, sy het omgedraai 
om te vlug, en paniek het haar aangegryp; benoudheid en smarte het 
haar aangegryp soos van 'n baarende vrou . Hoe is die beroemde stad nie 
verlaat nie, die stad van my vreugde? Daarom sal haar jongmanne op sy 
pleine val, en al haar soldate sal in dié dag verdelg word, spreek die 
HERE van die leërskare. En Ek sal 'n vuur aansteek in die muur van 
Damaskus, en dit sal die vestings van Benhadad verteer .” 

Amos 6:10  
En as iemand se bloedverwant, die een wat hom vir begrafnis salf, hom 
opneem om die gebeente uit die huis uit te bring, en hy moet vir hom wat 
in die binneste van die huis is, sê: Is daar nog iemand by jou?” hy sal sê: 
“Nee”; en hy sal sê: Stilte! Ons moenie die naam van die Here noem nie.” 

Jesaja 17:1-3  
'n Orakel oor Damaskus. Kyk, Damaskus sal ophou om 'n stad te wees en 
sal 'n puinhoop word. Die stede van Aroër is verlate; hulle sal wees vir 
kleinvee wat gaan lê, en niemand sal hulle bang maak nie. Die vesting sal 
uit Efraim verdwyn en die koninkryk uit Damaskus; en die oorblyfsel van 
Aram sal wees soos die heerlikheid van die kinders van Israel, spreek die 
HERE van die leërskare. ESEGIËL 38:4  
En Ek sal jou omdraai en hake in jou kakebeen steek, en Ek sal jou uitlei 
en jou hele leër, perde en ruiters, almal geklee in volle wapenrusting , 'n 
groot leër, almal met beegelaar en skild, wat swaarde swaai. 
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Deel 1 Hoofstuk 19 - Die begin van die hartseer - 2020. 

Die grootste voorbeeld hiervan toe hierdie e-boek geskryf is op 27 Maart 

2020, The Corona World Wide Virus. 

Die begin van smarte word deur Jesus Christus genoem in Matteus 24:4-
8 ( Markus 13:5-8 ). Dit is 'n tydperk wat gekenmerk word deur 
spesifieke tekens wat aandui dat Sy wederkoms naby is. Hierdie tekens 
veroorsaak ook 'n toename in pyn en hartseer wat die Bybel vergelyk met 
'n vrou terwyl sy deur haar swangerskap gaan en op die punt is om 
geboorte te gee. 

Die analogie van 'n swanger vrou tot die eindtyd word getrek uit Ou-
Testamentiese gedeeltes soos Jesaja 13:6-8 wat die Dag van die Here 
beskryf. Voordat 'n vrou geboorte gee, ervaar sy pynlike kontraksies. Die 
hoogtepunt van die smarte of geboortepyne kom by geboorte wanneer 
die pyn die intensste is. Daarna is daar vreugde oor die kind wat gebore 
word! 

Soos met 'n vrou wat op die punt staan om geboorte te gee, sal die tyd 
vanaf die begin van smarte totdat Jesus terugkeer en sy ewige koninkryk 
vestig, gekenmerk word deur toenemende pyn en droefheid wat uitloop 
op algehele vernietiging wanneer God die nasies oordeel en sodoende die 
dier s'n vernietig (Antichris se ) koninkryk. 

Hierdie bladsy ondersoek die spesifieke tekens wat Jesus vir ons gesê het 
om te soek, asook ander aanduidings uit die Skrif. Die bewyse toon dat 
hierdie dinge in die 20ste eeu gebeur het, wat ons sou lei tot die 
gevolgtrekking dat ons in die begin van smarte leef. 

Dramatiese toename in wêreldbevolking 

Dit is interessant om daarop te let dat terwyl die wêreldbevolking vir 
eeue baie min groei ervaar het. Dit was gedurende die 20ste eeu toe die 
bevolking vervierdubbel het van ongeveer 1,5 miljard mense in 1900 tot 
ongeveer 6,0 miljard in 2000 en 7,5 miljard in 2017 bereik het. Meer 
mense beteken meer potensiaal vir verhoogde pyn en hartseer. 

Spesifieke tekens waarna Jesus vir ons gesê het om te soek 

En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. 
Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus; en sal baie 
mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë; pas op dat julle 
nie verskrik word nie, want al hierdie dinge moet gebeur, maar die einde 

https://biblia.com/bible/kjv1900/Matt%2024.4-8
https://biblia.com/bible/kjv1900/Matt%2024.4-8
https://biblia.com/bible/kjv1900/Mark%2013.5-8
https://biblia.com/bible/kjv1900/Isa%2013.6-8
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is nog nie. Want nasie sal teen nasie opstaan en koninkryk teen 
koninkryk, en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings 
op verskillende plekke. Dit alles is die begin van smarte. ( Matteus 24:4-
8 , Markus 13:5-8 ) 

Nasie Sal Opstaan Teen Nasie en Koninkryk teen Koninkryk 

Maar as julle van oorloë en oproer hoor, wees nie verskrik nie, want 
hierdie dinge moet eers gebeur; maar die einde [is] nie by en by 
nie. Toe sê Hy vir hulle: Nasie sal teen nasie opstaan en koninkryk teen 
koninkryk ( Luk 21:9-10 , Markus 13:7-8 , Matteus 24:6-7 ) 

Die interpretasie 

Die enigste ander plek in die Bybel waar soortgelyke taal gebruik word, is 
in Jesaja 19:2 : 

En Ek sal die Egiptenaars opstel teen die Egiptenaars, en hulle sal elkeen 
teen sy broer en elkeen teen sy naaste veg; stad teen stad, [en] koninkryk 
teen koninkryk. ( Jesaja 19:2 ) 

Matthew Henry se Bybelkommentaar en John Gill se Exposition of the 
Bible verskaf bewyse dat 'n burgeroorlog wel in Egipte plaasgevind het 
om hierdie profesie te vervul. 

Eerste Wêreldoorlog (1914-1918) 

Eindtydgebeure sal regoor die wêreld plaasvind, so deur Jesaja 19:2 as 
presedent te gebruik, beskryf Jesus 'n oorlog wat die hele wêreld sal 
beïnvloed. Die Eerste Wêreldoorlog " was die eerste werklik globale 
oorlog ". Trouens, soos die kaart aandui, het meer as 100 lande 
uiteindelik betrokke geraak, om verskeie redes en in verskillende grade. 

Die Eerste Wêreldoorlog was een van die dodelikste konflikte in die 
geskiedenis met die aantal ongevalle wat dié van vorige konflikte ver 
oortref het. Militêre en burgerlike ongevalle wissel na gelang van die 
bron, maar ongeveer 16,5 miljoen mense is dood en ongeveer 20 miljoen 
mense is gewond . 

Tweede Wereldoorlog 

Die Tweede Wêreldoorlog was die grootste en bloedigste oorlog in die 
geskiedenis. Die aantal militêre en burgerlike sterftes en ongevalle wissel 

https://biblia.com/bible/kjv1900/Matt%2024.4-8
https://biblia.com/bible/kjv1900/Matt%2024.4-8
https://biblia.com/bible/kjv1900/Mark%2013.5-8
https://biblia.com/bible/kjv1900/Luke%2021.9-10
https://biblia.com/bible/kjv1900/Mark%2013.7-8
https://biblia.com/bible/kjv1900/Matt%2024.6-7
https://biblia.com/bible/kjv1900/Isa%2019.2
https://biblia.com/bible/kjv1900/Isa%2019.2
http://www.biblestudytools.com/commentaries/matthew-henry-complete/isaiah/19.html
http://www.christianity.com/bible/commentary.php?com=gill&b=23&c=19
http://www.christianity.com/bible/commentary.php?com=gill&b=23&c=19
https://biblia.com/bible/kjv1900/Isa%2019.2
http://www.firstworldwar.com/features/declarationsofwar.htm
http://www.firstworldwar.com/features/declarationsofwar.htm
http://europeanhistory.about.com/od/worldwar1/a/ww1countriesint.htm
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http://ww1facts.net/quick-reference/ww1-casualties/
http://ww1facts.net/quick-reference/ww1-casualties/
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van ongeveer 55 miljoen mense in totaal , tot ongeveer 72 miljoen totaal , 
tot ongeveer 85 miljoen totaal . 

 

'n Nader kyk 

As ons nader kyk na Matteus 24:6-7 noem Jesus "oorloë en gerugte van 
oorloë" in algemene terme, en gebruik die voegwoord "Vir" om verse 6 
en 7 te koppel. "Nasie sal teen nasie opstaan en koninkryk teen 
koninkryk" meer beskryf spesifiek "oorloë en gerugte van oorloë". 

Jesus het ook gesê om nie “ontsteld” of “verskrik” te word deur hierdie 
tipe oorloë nie (meervoud). Soos hierdie video beskryf, was die Eerste 
Wêreldoorlog (WWI) die eerste oorlog wat tegnologie soos vliegtuie, 
tenks, Gatling-gewere, duikbote en chemiese oorlogvoering op 'n 
massiewe skaal gebruik het. Die Tweede Wêreldoorlog (WOII) het 
atoomwapens gebruik wat ten minste 115 000 mense onmiddellik 
doodgemaak het. Oorloë word al vir millennia geveg, maar die Eerste en 
Tweede Wêreldoorlog was anders en kan baie "ontstellend" en 
"angswekkend" wees. 

Jesus het ook gesê dat hierdie oorloë eers moet plaasvind. Al drie 
Evangelieskrywers noem eerstens “nasie teen nasie en koninkryk 
teen koninkryk” . Aardbewings, hongersnood en pessiektes volg, en in 
'n ander volgorde, afhangende van watter Evangelieverslag jy lees. ( 
Lukas 21:9-11 ; Matteus 24:7 , Markus 13:8 ) 

Totale Sterftes 

Die 20ste eeu is “ oorheers deur oorloë en konflikte ”, en “ was die 
bloedigste, duurste eeu van oorlogvoering in die menslike geskiedenis ”. 

Terwyl statistieke verskil, is die aantal sterftes as gevolg van oorloë in die 
20ste eeu iewers tussen 96 miljoen tot 160 miljoen tot soveel as 231 
miljoen mense. 

Groot aardbewings op verskillende plekke (toename na WWI) 

En groot aardbewings sal op verskillende plekke wees , en 
hongersnood en pessiektes; en verskriklike dinge en groot tekens sal uit 
die hemel wees ( Luk 21:11 , Markus 13:8 , Matteus 24:7 ). 

http://www.historylearningsite.co.uk/military_casualties_of_world_war.htm
http://www.secondworldwarhistory.com/world-war-2-statistics.asp
http://www.nationalww2museum.org/learn/education/for-students/ww2-history/ww2-by-the-numbers/world-wide-deaths.html?referrer=https://www.google.com/
https://biblia.com/bible/kjv1900/Matt%2024.6-7
https://biblia.com/bible/kjv1900/Luke%2021.9-11
https://biblia.com/bible/kjv1900/Matt%2024.7
https://biblia.com/bible/kjv1900/Mark%2013.8
http://history1900s.about.com/od/warsconflicts/a/Wars-And-Conflicts.htm
http://www.historyguy.com/major_wars_20th_century.htm#.V55MfEYrKVM
http://www.historyguy.com/major_wars_20th_century.htm#.V55MfEYrKVM
http://www.war-memorial.net/wars_all.asp
http://www.scaruffi.com/politics/massacre.html
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20060800_cdsp_occ_leitenberg.pdf
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20060800_cdsp_occ_leitenberg.pdf
https://biblia.com/bible/kjv1900/Luke%2021.11
https://biblia.com/bible/kjv1900/Mark%2013.8
https://biblia.com/bible/kjv1900/Matt%2024.7
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Openbaring 11:13 noem 'n groot aardbewing wat gedurende die eindtyd 
sal plaasvind wat 7 000 mense sal doodmaak. Daar moet ook meer as 
een aardbewing in hierdie tydperk wees, en hulle moet op verskeie 
plekke voorkom. 

Hierdie grafiek is saamgestel met behulp van data wat by die Verenigde 
State se Geologiese Opname (USGS) ontstaan het vir aardbewings wat 
ten minste 7 000 sterftes veroorsaak het. Die 830 000 mense wat 
gedurende die 16de eeu gesterf het, was die gevolg van een aardbewing 
in China. 

Die draai van die 20ste eeu het 'n aansienlike toename in die aantal 
sterftes wat deur groot aardbewings veroorsaak is, gemerk, en sodoende 
die hartseer en pyn wat toegedien is, skerp toegeneem. Sowat 1,3 miljoen 
mense het in die 1900's aan groot aardbewings gesterf. Dié tendens het 
voortgeduur tot in die 21ste eeu met byna 800 000 sterftes sedert die 
eeuwisseling. 

Toe Jesus gesê het dat daar aardbewings in “duikers” plekke sou wees, 
het Hy “verskeie” plekke bedoel. Hierdie kaart wys waar aardbewings 
plaasgevind het wat meer as 7 000 mense sedert 1900 doodgemaak het 
en is 'n bewys van wat Jesus gesê het. Geel merkers dui op aardbewings 
tussen 1900 en 1914 en rooi merkers dui op aardbewings na die begin 
van die Eerste Wêreldoorlog. 

Hongersnood (toename ná WWI) 

Want nasie sal teen nasie opstaan en koninkryk teen koninkryk, en daar 
sal hongersnode en pessiektes en aardbewings wees op verskillende 
plekke ( Matteus 24:7 , Markus 13:8 , Lukas 21:11 ). 

Die Griekse woord wat met hongersnood vertaal word, kan ook honger 
beteken. 

Deur die geskiedenis 

Hongersnood het deur die geskiedenis heen voorgekom. Stephen 
Devereux het uitgebreide navorsing oor hongersnood gedoen en word 
aangehaal deur baie ander wat soortgelyke navorsing gedoen het. Hy het 
hierdie stelling gemaak: "Met tot 70 miljoen geraamde sterftes was die 
20ste eeu die ergste ooit in terme van sterftes deur hongersnood." 
Hongersnood wat sedert 1860 gekarteer is, illustreer 'n groot aantal 
sterftes onmiddellik na die Eerste en Tweede Wêreldoorlog. Gedurende 

https://biblia.com/bible/kjv1900/Rev%2011.13
https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_earthquakes
https://biblia.com/bible/kjv1900/Matt%2024.7
https://biblia.com/bible/kjv1900/Mark%2013.8
https://biblia.com/bible/kjv1900/Luke%2021.11
https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/wp105.pdf
https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/wp105.pdf
https://ourworldindata.org/famines/
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die 1920's en 1930's het ongeveer 16 tot 17 miljoen mense gesterf aan 
hongersnood in Europa en die Sowjetunie . Van die 32 hongersnood 
waarvoor sterfteskattings beskikbaar is , is die Groot Sprong Vorentoe-
hongersnood in China tussen 1958-1960 waarskynlik die dodelikste 
hongersnood van alle tye, wat na raming 30 miljoen mense doodgemaak 
het. 

Die 21ste eeu 

Hongersnood bly 'n probleem in die 21ste eeu in baie dele van die wêreld 
. Statistieke wat afkomstig is van die Voedsel- en Landbou-organisasie 
van die Verenigde Nasies (FAO) het beraam dat “ongeveer 795 miljoen 
mense van die 7,3 miljard mense in die wêreld, of een uit nege, in 2014-
2016 aan chroniese ondervoeding gely het” . 

Peste (toename na WOI) 

Want nasie sal teen nasie opstaan en koninkryk teen koninkryk, en daar 
sal hongersnode en pessiektes en aardbewings wees op verskillende 
plekke ( Matteus 24:7, Lukas 21:11 ). 

Definisies 

Die Griekse woord wat pessiektes vertaal is loimos wat 'n wye reeks 
betekenisse kan hê, insluitend enige skielike noodlottige epidemie soos 
die Spaanse Griep. Loimos kan ook met plaag vertaal word, wat enige 
siekte van wye voorkoms of van oormatige mortaliteit soos 
kardiovaskulêre siektes is. Verder, pes is "' n virulente uitbraak van enige 
siekte ". Virulent is " uiters giftig " en " gekenmerk deur 'n vinnige, 
ernstige en kwaadaardige verloop; in staat om liggaamlike 
verdedigingsmeganismes te oorkom ” soos kanker. 

Aangesien eindtydgebeure op 'n wêreldwye skaal sal plaasvind, sal daar 
ook na hierdie plae of pessiektes verwys moet word as globale of 
"pandemie" wat siektes is wat die bevolking van 'n uitgebreide streek, 
land, kontinent, wêreldwyd affekteer of aanval; omvattende epidemie ” 
soos vetsug en tabakgebruik. 

Sterftesyfers 

Die ' 20th Century Death ' infographic skat dat 'n verbysterende 4,2 
miljard mense in die 20ste eeu aan een of ander soort siekte gesterf het! 
Nie al daardie siektes sou ooreenstem met die eienskappe wat Jesus 
gegee het nie. Waar om daardie lyn te trek, is nie duidelik nie, so kom 

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/05/daily-chart-10
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/05/daily-chart-10
https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/wp105.pdf
https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/wp105.pdf
http://abcnews.go.com/International/famines-killed-millions/story?id=14133825
http://abcnews.go.com/International/famines-killed-millions/story?id=14133825
http://www.mapreport.com/subtopics/d/0.html#details
http://www.mapreport.com/subtopics/d/0.html#details
http://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/
http://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/
http://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/
https://biblia.com/bible/kjv1900/Matt%2024.7
http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/loimos.html
http://www.bible-history.com/isbe/P/PESTILENCE/
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php?t=69263
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php?t=69263
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php?t=67512
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php?t=67512
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php?t=98731
http://c.merriam-webster.com/medlineplus/virulent
http://c.merriam-webster.com/medlineplus/virulent
http://c.merriam-webster.com/medlineplus/virulent
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php?t=64697
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php?t=64697
https://www.fastcompany.com/90185228/infographic-how-people-died-in-the-20th-century
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ons kyk net na die 5 hierbo genoem wat by die definisies sal pas en 
verantwoordelik is vir ongeveer 1,9 miljard sterftes in die 20ste eeu, 
meestal na WWI. 

Spaanse Griep (1918-1919) 

Die Spaanse griep het ongeveer 1 jaar geduur. In daardie tyd het 'n 
geraamde 500 miljoen mense (sowat 20-40% van die wêreld se 
bevolking) siek geword en sowat 50 miljoen gesterf. Die grafiek 
hieronder toon die styging in sterftes wat binne 'n tydperk van twee 
maande plaasgevind het. 

Oorgewig en Vetsug 

Vetsug is 'n " wêreldwye pandemie " wat nou geassosieer word met " 
verhoogde kankerrisiko, morbiditeit en mortaliteit ". Die 
Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) rapporteer hierdie statistieke : 

 Wêreldwye vetsug het sedert 1980 meer as verdubbel. 
 In 2014 was meer as 1,9 miljard volwassenes, 18 jaar en ouer, oorgewig. 

Hiervan was meer as 600 miljoen vetsugtig. 

WGO berig dat "Wêreldwyd sterf minstens 2,8 miljoen mense elke jaar 
as gevolg van oorgewig of vetsugtig." 

Tabakgebruik 

Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) sê dat " Tabak maak meer as 
8 miljoen mense elke jaar dood. Meer as 7 miljoen van hierdie sterftes is 
die gevolg van direkte tabakgebruik terwyl ongeveer 1,2 miljoen die 
gevolg is van nie-rokers wat aan tweedehandse rook blootgestel is. ”. 

Terwyl rook al duisende jare bestaan, was dit in 1881 toe James Bonsack 
die sigaretmaakmasjien uitgevind het dat sigaretrook wydverspreid 
geword het . Hierdie grafiek illustreer die styging in sigaretverbruik in 
die Verenigde State in die vroeë 1900's. Die Tobacco Atlas berig dat " 
Sonder toepaslike voorkomingsbeleide sal die wêreld hierdie eeu 'n 
miljard lewens verloor as gevolg van tabakrook." 

Kanker 

Kanker bestaan al eeue lank, maar dit het “ in die 20ste eeu na vore 
gekom as een van die hoofoorsake van sterftes ”. Veral sterftes as gevolg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spanish_flu_death_chart.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spanish_flu_death_chart.png
http://nationalacademies.org/hmd/Activities/Nutrition/ObesitySolutions/2018-OCT-9.aspx
https://europepmc.org/articles/pmc5868416
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
https://www.who.int/features/factfiles/obesity/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/
https://www.encyclopedia.com/education/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/tobacco-history
https://www.encyclopedia.com/education/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/tobacco-history
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm4843a2.htm
http://www.tobaccoatlas.org/topic/cigarette-use-globally/
https://www.fastcompany.com/90185228/infographic-how-people-died-in-the-20th-century
https://www.fastcompany.com/90185228/infographic-how-people-died-in-the-20th-century
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van longkanker het aansienlik toegeneem hoofsaaklik as gevolg van die 
wydverspreide toename in rook gedurende dieselfde tydperk. 

Daar word beraam dat 530 miljoen mense in die 20ste eeu aan kanker 
gesterf het , met longkanker wat die hoogste was op ongeveer 93 miljoen 
. Die Amerikaanse Kankervereniging berig dat meer as 8 miljoen mense 
elke jaar aan kanker sterf. 

Kardiovaskulêre siekte 

Wêreldwyd sê die Nasionale Sentrum vir Biotegnologie-inligting 
webwerf dat : " Aan die begin van die 20ste eeu was CVD 
verantwoordelik vir minder as 10 teenwoordige van alle sterftes 
wêreldwyd, maar teen 2001 was daardie syfer 30 teenwoordig." 

Kardiovaskulêre siektes het in die algemeen in die 20ste eeu na raming 
1,2 miljard mense wêreldwyd doodgemaak . Meer spesifiek, isgemiese 
(verharding van die are) hartsiekte het 'n geskatte 540 miljoen mense 
doodgemaak, en isgemiese beroertes het ongeveer 357 miljoen mense 
doodgemaak. 

WIE rapporteer hierdie statistieke? 

 CVD's is die nommer 1 oorsaak van dood wêreldwyd: meer mense sterf 
jaarliks aan CVD's as aan enige ander oorsaak. 

 Na raming het 17,9 miljoen mense in 2016 aan kardiovaskulêre siektes 
gesterf, wat 31% van alle wêreldwye sterftes verteenwoordig. 

Baie sal in my naam kom (meer algemeen na die Eerste Wêreldoorlog) 

En hy sê: Pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my 
Naam kom en sê: Ek is die Christus; en die tyd kom nader; gaan dan nie 
agter hulle aan nie ( Lukas 21:8 , Matteus 24:4-5 , Markus 13:5-6 ). 

Baie sal kom … en sê ek is Christus 

Daar is 'n handjievol mense oor die afgelope 100 jaar of wat waarna 
verwys is as Christus. Hulle sou ds. Sun Myung Moon , Jose Luis de 
Jesus Miranda en David Koresh insluit . Maar dit sou kwalik kwalifiseer 
vir die “baie” waarna Jesus verwys het. 

Die New Age Movement glo egter dat die pad na Christusskap of 
Christusbewustheid deur enigiemand gevolg en bereik kan word. Die 
New Age leer dat die Jesus Christus van die Bybel nie God is nie, maar 'n 

http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/20th-century-death/
http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/20th-century-death/
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11767/
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http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A61932-2004Jun22.html
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mens wat Christus-bewussyn bereik het net soos Boeddha, Krishna en 
Mohammed. 

Een webwerf sê dat "baie mense op aarde 'n mate van Christusskap 
bereik het". 'n Ander webwerf verklaar dat daar "10 000 mense op 
planeet aarde is wat 'n hoë graad van persoonlike Christuswees op 
innerlike vlakke geopenbaar het" en "miljoene mense wat 'n hoë graad 
van Christusskap geopenbaar het". Hierdie getalle sou kwalifiseer vir die 
“ baie” waarna Jesus verwys het wat in Sy naam sal kom en beweer dat 
hulle Christus is. 

Die hedendaagse New Age-beweging het na die Eerste Wêreldoorlog 
meer algemeen geword. Tussen 1919 en 1949 het Alice Bailey leringe van 
die Opgevaarde Meester Djwhal ontvang Khul en het dit in 'n reeks 
boeke gepubliseer. 

In My Naam 

Moses het vir God gevra wat sy naam is en Hy het geantwoord "EK IS 
WAT EK IS" ( Eksodus 3:13-14 ). Hier volg 'n paar van die bewegings en 
organisasies binne die New Age Beweging wat God se naam “EK IS” 
gebruik. 

 Die I AM Movement is in die vroeë 1930's deur Guy en Edna Ballard 
gestig. 

 Die "EK IS Teenwoordigheid" wat deel is van elke mens. 
 Die Daily I Am-webwerf. 
 EK IS dat EK IS Ministeries se missies se verklaring. 
 Die Integrated Ascended Masters University, ook bekend as die I AM 

University. 

 

Die Tyd Kom Nader 

Wanneer Djwhal Khul het tussen 1919 en 1949 met Alice Bailey 
gekommunikeer, hy het gesê dat "die tyd nie lank sal wees nie" vir die 
uitstorting van die Christus-beginsel wat hy beweer het die ware Koms 
van Christus was. Edgar Cayce het voorspel dat dit in "1998-1999" sal 
slaag . Sommige glo nou dat die Goue Eeu van Christusbewussyn in 
2013 begin het. 

Ander aanwysers 

http://ezinearticles.com/?New-Revelation---The-Golden-Age-of-the-Christ-Consciousness&id=3407994
http://www.ascendedmasteranswers.com/spiritual-path/christhood/173-10-000-people-have-christhood-on-inner-levels
https://biblia.com/bible/kjv1900/Exod%203.13-14
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Benewens die spesifieke tekens wat Jesus genoem het, noem die Bybel 
ander aanwysers om na te kyk. 

 Die Tempel in Jerusalem impliseer dat Israel 'n nasie sal wees. 
 Toename in die verdrukking en vervolging van Christene en Jode. 
 Baie sal heen en weer hardloop en kennis sal toeneem. 

Israel word 'n nasie om die derde tempel in Jerusalem te bou 

Israel word 'n nasie op 14 Mei 1948 

Die volk Israel is God se uitverkore volk, en Hy het 'n plan vir hulle wat 
nie gedwarsboom kan word nie. Daardie plan strek tot in die eindtyd. 
Die geskiedenis van hoe moderne Israel 'n nasie geword het, het in die 
laat 19de eeu begin. Dit het 'n hoogtepunt bereik op 14 Mei 1948 toe 
Israel, na ongeveer 1900 jaar in ballingskap, weer 'n nasie geword het! 

Herbou die Heilige Tempel in Jerusalem 

In die Olyfbergtoespraak het Jesus vir Sy dissipels gesê dat die Tempel 
vernietig sou word ( Matteus 24:1-3 , Markus 13:1-2 , Lukas 21:5-6 ). 
Aangesien Jesus oor die eindtyd gepraat het, het Hy verwys na die 
Tempel wat gedurende die eindtyd sou bestaan. Die Tempel wat in Sy 
dag bestaan het, is in 70 nC deur Titus vernietig. Maar Jesus het nie in 
70 nC teruggekeer nie. In 2 Tessalonisense 2:3-4 noem die apostel 
Paulus spesifiek Antichris wat in die Tempel van God sit. Jesus noem die 
gruwel van verwoesting wat in die heiligdom staan, en verwys na Daniël ( 
Matteus 24:15 , Markus 13:14 ). Daniël maak melding van die daaglikse 
offer wat weggeneem word, en die gruwel wat verwoesting maak wat 
opgerig word ( Daniël 12:11 , 9:26 ). 

Saamgevat dui hierdie gedeeltes aan dat daar in die eindtyd 'n Tempel 
sal wees wat die Antichris sal beset, die daaglikse offer sal wegneem en 
die gruwel sal oprig wat verwoesting maak . Aangesien daar nie vandag 
so 'n Tempel bestaan nie, moet een gebou word. Om die Tempel te laat 
herbou, moet die Jode ten minste 'n deel van Jerusalem bewoon waar die 
plek van die Tempel is. Op 7 Junie 1967 het hulle die Tempelberggebied 
beset. 

Die volgende stap is om die Tempel te herbou en die offerstelsel wat in 
die Ou Testament gevestig is, te herstel. Die Tempel Instituut het al meer 
as 30 jaar voorbereidings getref vir die nuwe Tempel, en het onlangs 
planne vrygestel vir hoe daardie Tempel sou lyk. 

http://www.history.com/this-day-in-history/state-of-israel-proclaimed
https://biblia.com/bible/kjv1900/Matt%2024.1-3
https://biblia.com/bible/kjv1900/Mark%2013.1-2
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Vervolging van die Heiliges (Toenemend) 

In 'n onlangse artikel het Justin D. Long die onthutsende feit 
beklemtoon dat meer mense vir hul geloof in die twintigste eeu gesterf 
het as in al die vorige eeue saam. “ Gedurende hierdie eeu het ons gevalle 
van meer as 26 miljoen martelare gedokumenteer. Vanaf 33 nC tot 1900 
het ons 14 miljoen martelare gedokumenteer. ” In 2019 word ongeveer 
245 miljoen mense wêreldwyd hoogs vervolg vir hul geloof in Jesus 
Christus. 

2019 Wêreldwaarnemingslys van Geopende Deure VSA op Vimeo . 

Dit is duidelik dat die vervolging waarna Jesus verwys het ( Matteus 24:9 
) reeds begin het, en sal heel waarskynlik verskerp soos ons in die 70ste 
week van jare inbeweeg. Vandag is daar baie organisasies wat die 
vervolging van volgelinge van Jesus Christus wêreldwyd monitor. Onder 
hulle is Stem van die Martelare , Geopende Deure en Internasionale 
Christelike Bekommernis . Besoek asseblief hul webwerwe vir die jongste 
nuus en maniere om te help. 

Baie sal heen en weer hardloop en kennis sal vermeerder word 
(vermeerder eksponensieel in die 20ste eeu) 

Maar jy, Daniël, hou die woorde toe en verseël die boek tot die tyd van 
die einde toe; baie sal heen en weer hardloop, en die kennis sal 
vermeerder. ( Daniël 12:4 ) 

Die Hebreeuse woord wat vertaal word met “sal heen en weer hardloop” 
is shuwt en kan ook vertaal word om rond te rond, of gretig of vinnig 
heen en weer te gaan. Die koms van motors en vliegtuie rondom 1900 
het dit beslis op groot skaal moontlik gemaak. 

Die Hebreeuse woord vertaalde kennis is daath en kan vertaal word met 
persepsie, vaardigheid, onderskeidingsvermoë, begrip, leer, insig of 
wysheid. Die ooglopende toepassing is dié van wetenskap, tegnologie en 
menslike leer wat oor die afgelope 100 jaar eksponensieel ontplof het. As 
jy hierdie lees, hoef jy nie verder in detail in te gaan nie! 

 

 

 

 

http://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1901-2000/modern-persecution-11630665.html
http://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1901-2000/modern-persecution-11630665.html
http://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1901-2000/modern-persecution-11630665.html
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/pressroom/
https://vimeo.com/310377587
https://vimeo.com/user66525450
https://vimeo.com/
https://biblia.com/bible/kjv1900/Matt%2024.9
https://biblia.com/bible/kjv1900/Matt%2024.9
http://www.persecution.com/
http://www.opendoorsusa.org/
http://www.persecution.org/
http://www.persecution.org/
https://biblia.com/bible/kjv1900/Dan%2012.4
http://www.biblestudytools.com/lexicons/hebrew/kjv/shuwt.html
http://www.biblestudytools.com/lexicons/hebrew/kjv/daath.html
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Deel 2 Hoofstuk 1 - Die Nuwe Heelal en Nuwe Aarde 

"Wat is die Nuwe Hemele en die Nuwe Aarde?"  
 
Antwoord: Die nuwe aarde sal die ewige woonplek wees van gelowiges 
in Jesus Christus. Daar word soms na die nuwe aarde en die nuwe 
hemele verwys as die “ewige toestand”. Die Skrif gee vir ons 'n paar 
besonderhede van die nuwe hemele en nuwe aarde. 
 
Die huidige hemele en aarde is lank reeds onderworpe aan God se vloek 

as gevolg van die mensdom se sonde. Die hele skepping “kreun soos in 

die pyne van geboorte” ( Romeine 8:22 ) terwyl dit wag op die vervulling 

van God se plan en “die kinders van God om geopenbaar te word” (vers 

19). Hemel en aarde sal verbygaan ( Mark 13:31 ), en hulle sal vervang 

word deur die nuwe hemele en die nuwe aarde. Op daardie tydstip sê die 

Here, wat op sy troon sit, “Ek maak alles nuut!” ( Openbaring 21:5 ). In 

die nuwe skepping sal sonde heeltemal uitgeroei word, en “daar sal geen 

vloek meer wees nie” ( Openbaring 22:3, NV ).  

 

Die nuwe hemel en nuwe aarde word ook genoem in Jesaja 65:17 , Jesaja 

66:22 en 2 Petrus 3:13 . Petrus sê vir ons dat die nuwe hemel en nuwe 

aarde “waar geregtigheid woon” sal wees. Jesaja sê dat “die vorige dinge 

nie onthou sal word nie, en hulle sal nie in die gedagtes opkom nie”. 

Dinge sal heeltemal nuut wees, en die ou orde van dinge, met die 

gepaardgaande hartseer en tragedie, sal weg wees.  

 

Die nuwe aarde sal vry wees van sonde, boosheid, siekte, lyding en dood. 

Dit sal soortgelyk wees aan ons huidige aarde, maar sonder die vloek van 

sonde. Dit sal aarde wees soos God dit oorspronklik bedoel het om te 

wees. Dit sal Eden herstel word.  

 

'n Groot kenmerk van die nuwe aarde sal die Nuwe Jerusalem wees . 

Johannes noem dit “die Heilige Stad . . . neerdaal uit die hemel van God, 

voorberei soos 'n bruid wat pragtig aangetrek is vir haar man” ( 

Openbaring 21:2 ). Hierdie glorieryke stad, met sy strate van goud en 

pêrelpoorte, is op 'n nuwe, glorieryke aarde geleë. Die boom van die lewe 

sal daar wees ( Openbaring 22:2 ). Hierdie stad verteenwoordig die finale 

toestand van verloste mensdom, vir ewig in gemeenskap met God: “God 

se woonplek is nou onder die mense, en Hy sal by hulle woon. Hulle sal 

https://biblia.com/bible/esv/Rom%208.22
https://biblia.com/bible/esv/Mark%2013.31
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2021.5
https://biblia.com/bible/nkjv/Rev%2022.3
https://biblia.com/bible/esv/Isa%2065.17
https://biblia.com/bible/esv/Isa%2066.22
https://biblia.com/bible/esv/Isa%2066.22
https://biblia.com/bible/esv/2%20Pet%203.13
https://www.gotquestions.org/new-jerusalem.html
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2021.2
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2022.2
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sy volk wees, en God self sal by hulle wees en hulle God wees. . . . Sy 

dienaars sal hom dien. Hulle sal sy aangesig sien” ( Openbaring 21:3 ; 

22:3–4 ).  

 

In die nuwe hemele en nuwe aarde, sê die Skrif, is daar sewe dinge wat 

opmerklik is vir hul afwesigheid—sewe dinge wat “nie meer” is:  

• geen see meer nie ( Openbaring 21:1 )  

• geen dood meer nie ( Openbaring 21:4 )  

• geen rou meer nie ( Openbaring 21:4 )  

• geen geween meer ( Openbaring 21:4 )  

• geen pyn meer ( Openbaring 21:4 )  

• geen vloek meer ( Openbaring 22:3 )  

• geen nag meer nie ( Openbaring 22:5 )  

 

Die skepping van die nuwe hemele en nuwe aarde bring die belofte dat 

God “elke traan van hulle oë sal afvee” ( Openbaring 21:4 ). Hierdie 

gebeurtenis kom na die verdrukking, na die Here se wederkoms, na die 

duisendjarige koninkryk, na die finale rebellie, na die finale oordeel van 

Satan, en na die Groot Wit Troon Oordeel . Die kort beskrywing van die 

nuwe hemele en nuwe aarde is die laaste blik op die ewigheid wat die 

Bybel gee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblia.com/bible/esv/Rev%2021.3
https://biblia.com/bible/esv/Revelation%2022.3%E2%80%934
https://www.gotquestions.org/no-more-sea.html
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2021.1
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2021.4
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2021.4
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2021.4
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2021.4
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2022.3
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2022.5
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2021.4
https://www.gotquestions.org/great-white-throne-judgment.html
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Deel 2 Hoofstuk 2 - Die Groot Wit Troon Oordeel 

My Gees Gevulde Vriend, Ek sien jou @ Die Wegraping & My Ongeredde 
Vriend Ek sien jou by die Wit Troon Oordeel! Pastoor Dirk, verduidelik 
asseblief u Stelling! 

Soos jy nou weet, gaan TruLight Radio XM alles oor Bybelprofesie, om 
gereed te maak vir die Eindtye en Bybelwaarheid!  
EN daar is nog een Waarheid wat ons moet hanteer, dit het swaar op my 
hart gelê. 

Die wanopvatting van mense in die hemel en die hel op die oomblik!  
Ek dink dit is belangrik om hierdie aspek vanuit 'n Bybelse oogpunt te 
hanteer en dat ons hierdie Waarheid vroeër as later kan ontvang! Mense 
is geneig om te sê: sodra 'n geliefde sterf, is hy of sy by Jesus in die 
Hemel. 

Dit is nie korrek nie en nie volgens die Bybel nie!  
Jesus het gesê :  
Joh n 14:1-3 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 julle plek gereed te maak. En as Ek gaan 
en vir julle plek gereed maak, sal Ek weer kom en julle vir My neem; 
sodat waar Ek is, daar ook julle kan wees .  
“Ek sal weer kom en julle by My aanneem” 

Wanneer sal dit wees? 

By die wederkoms van Jesus en tydens die wegraping!  
Soos Jesus opgevaar het na die hemel, het engele aan die dissipels 
verskyn en gesê!Hand 1:9-11 En nadat Hy dit gespreek het, is Hy 
opgeneem terwyl hulle dit sien; en 'n wolk het hom voor hulle oë 
weggeneem.  
En terwyl hulle stip na die hemel kyk terwyl Hy opklim, staan daar twee 
manne by hulle in wit klere ;  
wat ook gesê het: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die 
hemel? hierdie selfde Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal 
net so kom soos julle Hom na die hemel sien opgaan het.  
Ons sien, beide Jesus en die Engele Bevestig, Ons sal Hom sien terugkeer 
uit die Hemel by Sy 2de Koms EN sal by die Wegraping ingesamel word 
net voor die Slag van Armageddon! 
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Paulus bevestig dit  
1Th 4:13-18 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. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan 
het. , so sal God ook die wat in Jesus slaap, saambring.  
Daarom sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die 
lewe oorbly tot die wederkoms van die Here die ontslapenes nie sal 
verhinder nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n 
geroep, met die stem van die aartsengel en met die basuin van God; en 
die dooies in Christus sal eerste opstaan ;  
dan sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer 
word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd wees by die Here. 
Daarom, troos mekaar met hierdie woorde. Mense sal hierdie verse in 
die Bybel oor Lasarus en die Ryk Man in die Hemel en Hel argumenteer, 
Let asseblief daarop dat dit 'n Gelykenis was wat Jesus gebruik het om te 
verduidelik! En nie die feit van die saak nie! 

Kom ons Herhaal .  
Jesus en die Engele het gesê, Dat Jesus sal terugkeer soos Hy weg is en 
ons sal versamel om saam met Hom in die Hemel by Sy Vader te wees! 
Sê Paulus. By die 2de koms van Jesus, sal God die dooies in Christus wat 
aan die slaap is na die 2de koms bring, Paulus beskryf dit as die eens aan 
die slaap! Die dooies in Christus sal opstaan met 'n Stem van 'n 
aartsengel en met die klank van die 7de basuin . En ontmoet dan Jesus in 
die Lug; ons wat op daardie punt nog lewe, sal dan van sterflik na 
onsterflik verander en Jesus in die lug ontmoet met die dooies in 
Christus. 

Op hierdie punt by die Wegraping, sal slegs die Eenmaal wat in Christus 
gesterf het uit die Graf opstaan, al die Ongereddes sal in die Graf bly tot 
Net voor die Groot Wit Troon Oordeel, 1000 jaar na die Slag van 
Armageddon en die dag wat satan en sy demone was vir 'n 1000 jaar op 
aarde gebind.  
Openb 20:5-8 Maar die res van die dode het nie weer lewend gemaak 
voordat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. 

Geseënd 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 duisend jaar 
lank.  
En as die duisend jaar verby is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind 
word ,  
en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die 
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aarde is, Gog en Magog , om hulle te versamel vir die geveg; is soos die 
sand van die see. 

Ons moet verstaan dat daar 3 Groepe van die Dooies en een persoon is 
wat in die middel van die oordragperiode was! 

Die 1ste Groep dooies = die Heiliges van God. 

Hierdie 1ste Groep was van Adam tot die dood van Jesus Christus! Met 
die dood van Jesus het hy na die Plek van Dood neergedaal en al die 
dooies uit die vesting van die Doodsengel vrygelaat en die Sleutels van 
die Hel ontvang.  
Hy het al die Heiliges van God vrygelaat soos koning Dawid, Samuel, 
koning Salomo, Jeremia, Jesaja, Esegiël en meer. Hulle is deur Jesus 
bevry en na die hemel geneem ,  
dit was almal die dooies van die 1ste Verbond. (Die 
Bloedofferverbond)Slegs die profeet Daniël het van hierdie Groep 
oorgebly, Hy was ingesluit by die 3de Groep om die Wegraping van die 
Christene te sien! Dan 12:13 Maar gaan jou pad tot die einde toe, want jy 
sal rus, en staan in u lot aan die einde van die dae. 

Die 2de Groep dooies = die 3 jaar bediening, Dood in Christus.  
Hierdie Tweede Groep was die Eens wat Jesus tydens Sy 3-jarige 
bediening op Aarde aangeneem het, en wat in daardie 3-jarige tydperk 
gesterf het en uit die dood opgestaan het toe Jesus na die Plek van dood 
neergedaal het nadat Hy aan die Kruis gesterf het, en die heiliges van 
vrygelaat het. God.Hy het die dooies in Christus uit die graf opgewek 
soos die Grafte oopgemaak het gedurende die 3 ure van duisternis na die 
dood van Jesus. So het elkeen wat Christus tydens sy 3 jaar van 
bediening aangeneem het, weer gelewe, soos hulle uit die grafte 
opgestaan het toe die grafte oopgemaak het! Mat 27:50-53 Jesus, toe Hy 
weer met 'n groot stem geroep het, het die gees gegee. , kyk, die 
voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder; en die 
aarde het gebewe en die rotse het geskeur ;  
En die grafte is oopgemaak; en baie liggame van die ontslape heiliges het 
opgestaan, en ná sy opstanding uit die grafte gekom en in die heilige stad 
ingegaan en aan baie verskyn. 

Die dief aan die kruis. Die een persoon wat tydens die 
oorgangstydperk gesterf het.  
Een persoon het gesterf tydens hierdie proses, net nadat Jesus al die 
dooies uit die Plek van Dood vrygelaat het, en dit was die moordenaar 
aan die kruis saam met Hom, Die een wat Jesus vertel het, dat hy 
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daardie selfde dag saam met Jesus in die Paradys sal wees.  
Luk 23:42-43 En hy sê vir Jesus: Here, dink aan my wanneer U in u 
koninkryk kom.  
En Jesus sê vir hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My 
in die paradys wees.  
Want hierdie dief het gesterf nadat die 1ste Verbond vrylating van die 
dooies plaasgevind het en is nie ingesluit in die 1ste of 2de Groep 
genaamd Die Heiliges van God of die dooies in Christus voor die 
opstanding van Jesus Christus nie. En kon nie Deel wees van die 3de 
Groep, Die Dood in Christus na die Opstanding van Jesus Christus nie. 

Die 3de Groep = die Dood in Christus na Sy opstanding.  
Hierdie 3de Groep, is al die dooies in Christus, wat Jesus Christus 
aangeneem het, wat in water en die Heilige Gees gedoop is, vanaf die dag 
wat Jesus uit die graf opgestaan het, tot teenwoordig en verder tot die 
Wegraping by die 2de koms van Jesus Christus. 

Joh 3:3-6 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir 
jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God 
nie sien nie.  
Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie uit 
water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God 
ingaan nie.  
Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 

So elke persoon wat die Koninkryk van die Hemel sal binnegaan vanaf +- 
36 nC tot hede en verder tot die 2de Wederkoms van Jesus Christus, Net 
voor die Slag van Armageddon.  
Hierdie Groep is nog nie in die Hemel nie en sal Jesus eers by die 
Wegraping sien na Sy 2de Koms. 

Wat gebeur met die ongereddes?  
Want die Ongereddes in hierdie Groep sal nie tydens die Wegraping 
wakker word en in die Graf bly tot die punt dat satan en sy demone 
vrygelaat word 1000 jaar na die slag van Armageddon nie.  
Hulle sal dus aan die slaap bly van 36 nC tot 'n punt 'n paar dae voor die 
Wit Troon Oordeel. Vir die ongeredde wat nog lewe tydens die 
wederkoms van Jesus Christus, Hulle sal almal sterf tydens die Slag van 
Armageddon. En bly aan die slaap vir 1000 jaar om vir 'n laaste keer 
opgewek te word, gereed vir die Wit Troon Oordeel.Openb 20:11-15 En 
ek het 'n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, van wie se 
aangesig die aarde en die hemel weggevlug; en daar is geen plek vir hulle 
gevind nie. 
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En ek het die dooies, klein en groot, voor God sien staan; en die boeke is 
geopen, en 'n ander boek is geopen, dit is die boek van die lewe; en die 
dooies is geoordeel uit wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. 

En die see het die dooies gegee wat daarin was; en die dood en die 
doderyk het die dode wat in hulle was, oorgegee, en hulle is elkeen 
geoordeel volgens sy werke. 

En die dood en die hel is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede 
dood.  
En elkeen wat gevind is nie opgeskryf in die boek van die lewe nie, is in 
die poel van vuur gewerp. 

So sal al die Ongereddes vanaf +- 36 nC tot na die Slag van Armageddon 
aan die slaap bly. Tot die dag dat satan en sy demone vrygelaat word 
1000 jaar na die Slag van Armageddon. En staar die Wit Troon Oordeel 
in die gesig, Net voordat hulle na die oordeel vir ewig in die Hel gewerp 
sal word! 

 
Om saam te vat. 

Die Tydsperiode tussen die Dag wat jy sterf en die dag wat jy jou oë 
oopmaak, sal nie eers soos 3 Minute voel nie. Dit sal voel asof jy geslaap 
het!  
Byvoorbeeld van iemand wat in die 1800's in Christus gesterf het, sal hy 
of sy eers wakker word by die Wegraping! 

Die Wedergebore gedoop in Water en Geesvervulde Christene sal sy of 
haar oë toemaak by sy of haar dood en hulle by die Wegraping oopmaak 
om Jesus in die Lug te sien. Dit sal op dieselfde tyd wees dat ons wat nog 
lewe gedurende die tyd van die 2de Koms van Jesus Christus en die 
Wegraping, minute later hulle in die Lug saam met Jesus sal ontmoet! 

So al ons Geliefdes wat eens in Christus gesterf het, en in water en Gees 
gedoop is, sal Jesus sien net minute voor ons sal. Hulle is nie tans in die 
Hemel nie. En ons ongeredde familielede is nie tans in die Hel nie. 

Die Ongereddes sal hulle oë toemaak vir hulle Dood en dit net oopmaak 
om vir die laaste keer deur satan en sy demone mislei te word om die 
Goue Stad aan te val, en wanneer hulle daar aankom, sal Die Wit Troon 
Oordeel verskyn en die Oordeel sal plaasvind.  
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Soos Paulus gesê het!Troos mekaar daarom met hierdie woorde. Ek sal 
weer my familie en vriende ontmoet! 

As hulle gered was voor hulle Dood, en jy is gered, sal jy hulle in die Lug 
sien saam met Jesus by Sy 2de Koms en die Wegraping.  
As hulle ongered was by hul dood, sal jy hulle sien staan voor die Wit 
Troon Oordeel, en as jy ook Ongered is, sal jy by hulle aansluit voor die 
Wit Troon Oordele! 

"Wat is die Groot Wit Troon Oordeel?"  

 

Antwoord: Die Groot Wit Troon oordeel word beskryf in 

Openbaring 20:11-15 en is die finale oordeel voordat die verlorenes 

in die poel van vuur gewerp word. Ons weet uit Openbaring 20:7-

15 dat hierdie oordeel ná die millennium sal plaasvind en nadat 

Satan in die poel van vuur gegooi is waar die dier en die valse 

profeet is ( Openbaring 19:19-20 ; 20:7-10 ). . Die boeke wat 

oopgemaak word ( Openbaring 20:12 ) bevat rekords van almal se 

dade, of dit goed of sleg is, want God weet alles wat al ooit gesê, 

gedoen of selfs gedink is, en Hy sal elkeen dienooreenkomstig 

beloon of straf ( Psalm 28:4 ; 62:12 ; Romeine 2:6 ; Openbaring 

2:23 ; 18:6 ; 22:12 ).  

 

Ook in hierdie tyd word 'n ander boek oopgemaak, genaamd die 

"boek van die lewe" ( Openbaring 20:12 ). Dit is hierdie boek wat 

bepaal of 'n persoon die ewige lewe saam met God sal beërwe of 

ewige straf in die poel van vuur sal ontvang. Alhoewel Christene 

verantwoordelik gehou word vir hulle dade, word hulle in Christus 

vergewe en is hulle name in die “boek van die lewe van die 

skepping van die wêreld af” geskryf ( Openbaring 17:8 ). Ons weet 

ook uit die Skrif dat dit by hierdie oordeel is wanneer die dooies 

“geoordeel sal word volgens wat hulle gedoen het” ( Openbaring 

20:12 ) en dat “enigeen se naam” wat nie “opgeskryf gevind word in 

die boek van die lewe” sal word “in die poel van vuur gegooi” ( 

Openbaring 20:15 ).  

 

Die feit dat daar 'n finale oordeel gaan wees vir alle mense, beide 

gelowiges en ongelowiges, word duidelik in baie Skrifgedeeltes 

bevestig. Elke mens sal eendag voor Christus staan en geoordeel 

https://biblia.com/bible/esv/Rev%2020.11-15
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2020.7-15
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word vir sy of haar dade. Alhoewel dit baie duidelik is dat die Groot 

Wit Troon oordeel die finale oordeel is, stem Christene nie saam 

oor hoe dit verband hou met die ander oordele wat in die Bybel 

genoem word, spesifiek, wie by die Groot Wit Troon oordeel 

geoordeel sal word nie.  

 

Sommige Christene glo dat die Skrif drie verskillende oordele wat 

kom, openbaar. Die eerste is die oordeel van die skape en die bokke 

of 'n oordeel van die nasies ( Matteus 25:31-36 ). Dit vind plaas na 

die verdrukkingstydperk maar voor die millennium; die doel 

daarvan is om te bepaal wie die duisendjarige koninkryk sal 

binnegaan. Die tweede is 'n oordeel oor gelowiges se werke, wat 

dikwels na verwys word as die “regterstoel [bema] van Christus” ( 2 

Korintiërs 5:10 ). By hierdie oordeel sal Christene grade van 

beloning ontvang vir hul werke of diens aan God. Die derde is die 

groot wit troon oordeel aan die einde van die millennium ( 

Openbaring 20:11-15 ). Dit is die oordeel van ongelowiges waarin 

hulle geoordeel word volgens hulle werke en veroordeel word tot 

ewige straf in die poel van vuur.  

 

Ander Christene glo dat al drie hierdie oordele praat van dieselfde 

finale oordeel, nie van drie afsonderlike oordele nie. Met ander 

woorde, die groot wit troon oordeel in Openbaring 20:11-15 sal die 

tyd wees wat gelowiges sowel as ongelowiges geoordeel word. 

Diegene wie se name in die boek van die lewe gevind word, sal 

geoordeel word vir hul dade om te bepaal watter belonings hulle 

sal ontvang of verloor. Diegene wie se name nie in die boek van die 

lewe is nie, sal volgens hulle dade beoordeel word om die mate van 

straf te bepaal wat hulle in die poel van vuur sal ontvang. Diegene 

wat hierdie siening huldig, glo dat Matteus 25:31-46 nog 'n 

beskrywing is van wat by die Groot Wit Troon oordeel plaasvind. 

Hulle wys op die feit dat die resultaat van hierdie oordeel dieselfde 

is as wat na die Groot Wit Troon-oordeel in Openbaring 20:11-15 

gesien word . Die skape (gelowiges) gaan in die ewige lewe in, 

terwyl die bokke (ongelowiges) in "ewige straf" gewerp word ( 

Matteus 25:46 ).  

 

Watter siening mens ook al van die Groot Wit Troon oordeel 
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huldig, dit is belangrik om nooit die feite rakende die komende 

oordeel(e) uit die oog te verloor nie. Eerstens sal Jesus Christus die 

regter wees, alle ongelowiges sal deur Christus geoordeel word, en 

hulle sal gestraf word volgens die werke wat hulle gedoen het. Die 

Bybel is baie duidelik dat ongelowiges toorn teen hulleself opgaar ( 

Romeine 2:5 ) en dat God “aan elkeen sal gee volgens wat hy 

gedoen het” ( Romeine 2:6 ). Gelowiges sal ook deur Christus 

geoordeel word, maar aangesien Christus se geregtigheid aan ons 

toegereken is en ons name in die boek van die lewe geskryf is, sal 

ons beloon word, maar nie gestraf word nie, volgens ons dade. 

Romeine 14:10-12 sê dat ons almal voor die regterstoel van 

Christus sal staan en dat elkeen van ons aan God rekenskap sal 

gee. 

 

 "Wat gebeur by die finale oordeel?"  

 

Antwoord: Die eerste ding om te verstaan oor die finale oordeel 

is dat dit nie vermy kan word nie. Ongeag hoe ons mag kies om 

profesieë oor die eindtyd te interpreteer, word ons vertel dat “dit is 

die mense bestem om een maal te sterwe, maar daarna die oordeel” 

( Hebreërs 9:27 ). Ons het almal 'n goddelike afspraak met ons 

Skepper. Die apostel Johannes het 'n paar besonderhede van die 

finale oordeel opgeteken :  

 

“En ek het 'n groot wit troon gesien en Hom daarop sit, voor wie se 

aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen 

plek vir hulle gevind nie. En ek het die dooies, klein en groot, voor 

God sien staan. En boeke is oopgemaak, en 'n ander boek is 

geopen, dit is die Boek van die Lewe. En die dode is geoordeel op 

grond van die dinge wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle 

werke. En die see het die dooies daarin gegee. En die dood en die 

hel het die dooies in hulle oorgegee. En elkeen van hulle is 

geoordeel volgens sy werke. En die dood en die hel is in die Poel 

van Vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as iemand nie gevind 

is dat hy opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel 

van vuur gewerp” ( Openbaring 20:11-15 ).  

 

Hierdie merkwaardige gedeelte stel die finale oordeel aan ons 
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bekend—die einde van die menslike geskiedenis en die begin van 

die ewige staat. Hiervan kan ons seker wees: geen foute sal in ons 

verhore gemaak word nie, want ons sal deur 'n volmaakte God 

geoordeel word ( Matteus 5:48 ; 1 Johannes 1:5 ). Dit sal in baie 

onmiskenbare bewyse manifesteer. Eerstens sal God volkome 

regverdig en regverdig wees ( Hand. 10:34 ; Galasiërs 3:28 ). 

Tweedens kan God nie mislei word nie ( Galasiërs 6:7 ). Derdens 

kan God nie deur enige vooroordele, verskonings of leuens 

geslinger word nie ( Lukas 14:16-24 ).  

 

As God die Seun sal Jesus Christus die regter wees ( Joh. 5:22 ). 

Alle ongelowiges sal deur Christus by die “groot wit troon” 

geoordeel word en hulle sal gestraf word volgens die werke wat 

hulle gedoen het. Die Bybel is baie duidelik dat ongelowiges toorn 

teen hulleself opgaar ( Romeine 2:5 ) en dat God “aan elkeen sal 

gee volgens wat hy gedoen het” ( Romeine 2:6 ). (Gelowiges sal ook 

geoordeel word, by 'n ander oordeel wat die “regterstoel van 

Christus” genoem word ( Romeine 14:10 ), maar aangesien 

Christus se geregtigheid aan ons toegereken is en ons name in die 

Boek van die Lewe geskryf is, sal ons beloon word , nie gestraf nie, 

volgens ons dade.) By die finale oordeel sal die lot van die 

ongereddes in die hande wees van die alwetende God wat elkeen 

sal oordeel volgens sy siel se toestand.  

 

Vir nou is ons lot in ons eie hande. Die einde van ons siel se reis sal 

óf in 'n ewige hemel óf in 'n ewige hel wees ( Matteus 25:46 ). Ons 

moet kies waar ons sal wees deur die offer van Christus namens 

ons te aanvaar of te verwerp, en ons moet daardie keuse maak 

voordat ons fisiese lewens op hierdie aarde tot 'n einde kom. Na die 

dood is daar nie meer 'n keuse nie, en ons lot is om voor die troon 

van God te staan, waar alles oop en naak voor Hom sal wees ( 

Hebreërs 4:13 ). Romeine 2:6 verklaar dat God “aan elkeen sal gee 

volgens wat hy gedoen het”. 

 

Die einde 
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