
Welkom by God 
se profetiese

eindtyd
biblioteek



Toewyding
Al die profetiese inligting in hierdie

“biblioteek” kom van God af, gegee tydens
gebed daarom word alles aan Hom –

Jahwe Elohim toegewy deur Jesus Christus
ons komende Bruidegom en Koning in die 

krag van die Heilige Gees !!!



Die realiteit

van die Bybelse

profesieë



2Pet 1:19-21 En ons het die profetiese woord wat baie 
vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in 
‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester 
opgaan in julle harte; terwyl julle veral dít moet weet, dat 

geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie; 
want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens 

voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die 
heilige mense van God gespreek. 



Waarskuwing!
Mat 24:4-5 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 hulle sal baie 
mense mislei. 



My persoonlike getuienis, tot eer van God.
Ek is Hein van den Berg gebore op 25 Augustus 1943 te 
Groot Marico. 1954 op die ouderdom van 11 jaar, gee ek 

my hart vir Jesus, en Saterdag 25 Augustus 1958 
ontvang ek my eie Bybel, en begin God my Sy eindtydse 
profesieë leer, waarna die mees asemrowenste reis van 

Goddelike wonderwerke, drome, openbarings en 
gebedsreise volg.  



Groot Marico ‘n 
piepklein dorpie in 
Noordwes Provinsie, 
met sy skool waar ek 
vanaf gr1 tot gr10 
skool gegaan het. 



Ek is gebore op 25 
Augustus 1943 as 
derde kind, van ‘n 

gesin van sewe, drie 
seuns en vier 

dogters.



Ek groei op in 
uiterste armoede en 

op 11 jarige 
ouderdom te Durban, 
saam met ‘n groep 
minder bevoorregte 
kinders, gee ek my 

hart vir Jesus. 



Ek en my ouers bly by 
geleentheid onder ‘n 

boom, in ‘n tabakstoor 
en later in ‘n 

piepklein drie vertrek 
huisie.

Reeds as kleuter begin 
God my hier voorberei, 
om my later met die 
armstes te assosieer 



Jare later 
seen God 
my met 

die 
mooiste 
en beste 
om my 
met die 
rykes te 
assosieer.



Saterdag 25 Augustus 
1958 op 14 jarige 

ouderdom ontvang ek 
hierdie Bybel,

en begin God my Sy 
eindtyd profesieë leer.
Sondag 2 Januarie 
2005 beveel God my 
tydens gebed om 
almal te waarsku-
Jesus se koms is 

naby.



Massas waarskuwings in 
verskeie tale word gedruk 

en versprei.









Feitlik alle predikers 
in Suid Afrika 

ontvang hierdie 
waarskuwings.



Die tekens van die 
tye bereik bykans 
elke kerk in Suid 

Afrika.



Predikers 
respondeer-hierdie 
inligting moet by 

die hele kerk 
uitkom.



PERSOONLIKE NOTA

Ander laat weet-dit 
is ‘n dringende 

voortydige 
waarskuwing om 

op ag te gee.



Maar hoe lyk van 
die kerke vandag, 
en waarmee is van 

hulle besig?



Vir wie word raad 
gevra wat om te 
doen-kyk self.

Wat ‘n tragedie!



Vir wie word raad 
gevra wat om te 
doen-kyk self.

Wat ‘n tragedie!











2 Tim 4v3-4
Want daar sal n tyd
wees wanneer hulle die 
gesonde leer nie sal
verdra nie maar omdat
hulle in hulle gehoor
gestreel wil wees vir
hulle n menigte leraars
sal versamel volgens
hulle eie begeerlikhede.

Joh 3v20
Want elkeen wat kwaad
doen, haat die lig en 
kom nie na die lig nie, 
dat sy werke nie bestraf
word nie





Laodicèa die 
eindtyd kerk van 

mense regte.
Openb 3:14-22



JESUS SE DRIE OPDRAGTE:

OPDRAG 1

Wag in die stad (Jerusalem) op die uitstorting van die Heilige Gees. (disippels)

Hnd 1:4  

OPDRAG 2

Gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie. (alle mense) Hnd 1:8;   Mark 16:15  

(Kerk periode van 2000 jaar Openbaring 2 en 3)

OPDRAG 3

Mat 24:45-47  Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg (jy) vir wie sy heer

(Jesus)  oor sy diensvolk (mede christene) aangestel het om hulle hul (wederkoms)  

voedsel op tyd te gee? Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, (Jesus)  as hy

kom, op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy

besittings aanstel. (Lukas 19 v17-19) jou verdienste wat jy sal ontvang.



Jesus se 
koms is 
voor die 

deur!

Is jy
gereed?



Jesus kom Sy bruid haal-naby-voor die deur!





JESUS SE DRIE OPDRAGTE:

Saterdag 
oggend 20 Julie 
2013 om 03H00 
waarsku God 

my in 3 
identiese 

drome-let op 
wat in Israel 
en die Midde 
Ooste gebeur-
waarsku almal.



DAAN

Maandag oggend 13 
Januarie 2014 
tydens gebed, 

bevestig God aan 
my in ‘n boodskap, 
dat ek dringend 
moet begin om 

christene te 
waarsku.



WIL ANDER BEMOEDIG.

GOD SE OPDRAG 

AAN MY!

OM AL SY KINDERS TE 

BEMOEDIG, TE WAARSKU 

EN IN TE LIG, DAAR IS NIE 

MEER TYD OOR NIE.



My droom is dat
niemand sal agterbly

nie.



Jesus se 
koms is 
voor die 

deur!

Is jy
gereed?





Gén 2:8-9  Ook het die HERE God ‘n tuin geplant in Eden, in die Ooste, 
en daar aan die mens wat Hy geformeer het, ‘n plek gegee. En die 

HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik 
om te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die 
middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad. 

Tuin van Eden.
Waar  alles begin het.



Die oorspronklike 
riviere in die Tuin 

van Eden.



God se heilsgeskiedenis met die 
mensdom begin hier.

7 Dispensasies = 7000 Jaar.
1) Adam en Eva

2) Gewete
3) Wet 

4) Genade (Jesus)
5) Verdrukking 7 jaar (Jode)

6) 1000 jaar Vrederyk
7) Nuwe aarde/hemel/Jerusalem



VRAAG.

Wat is Bybelse profesieë?

Jes 46:9-10 Dink aan die dinge wat tevore was, van 
ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek 
is God, en daar is niemand soos Ek nie; wat van die 
begin af verkondig die einde, en van die voortyd af 

wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal 
bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen; 



Amos 3:7 Want die Here HERE doen niks tensy 
Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, 

geopenbaar het nie. 

Jes 55:11 so sal my woord wees wat uit my 

mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer 

nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig 

wees in alles waartoe Ek dit stuur. 



Jes 14:24 Die HERE van die leërskare het 
gesweer en gesê: Waarlik, soos Ek gedink het, so 

gebeur dit; en soos Ek besluit het, kom dit tot 
stand: 

Jes 14:26-27  Dit is die besluit wat geneem is 
oor die hele aarde, en dit is die hand wat 

uitgestrek is oor al die nasies; 
want die HERE van die leërskare het dit besluit—
wie sal dit kan verydel? En sy hand is uitgestrek—

wie sal dit kan afkeer? 



2 Petrus 1:19-21 En ons het die profetiese 
woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag 
gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, 
totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan 

in julle harte; terwyl julle veral dít moet weet, dat 
geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie 

uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur 
die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur 
die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense 

van God gespreek. 



Luk 24:44-45 En Hy sê vir hulle: Dit is die 
woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog 
by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in 
die wet van Moses en die profete en die psalms, 
vervul moet word. Toe open Hy hulle verstand 

om die Skrifte te verstaan. 

Opb 1:3 Salig is hy wat die woorde van die profesie 
lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin 

geskrywe is, want die tyd is naby. 



ISRAEL
Die hele wêreld se 

toekoms word 
deur hierdie 

piepklein landjie 
so groot soos die 
Kruger wildtuin 

bepaal.



Israel ‘n piepklein landjie waarom alles draai lê op die 
geografiese middelpunt van die aarde. Esg 38:12



Israel lê profeties 12 middernag, 6vm in die ooste en 
6nm in die weste.



Vraag:
Wat sê God oor Sy volk?

Sag 2:8 Want so sê die HERE van die leërskare: Hy het 
my gestuur agter heerlikheid aan na die nasies wat 
julle uitgebuit het; want wie julle aanraak, raak sy 

oogappel aan. 
Sag 9:16 En die HERE hulle God sal hulle in dié dag 

verlos as die kudde wat sy volk is; want hulle is 
kroongesteentes wat hulle skitterend verhef oor sy 

land. 



GOD SE HEILSGESKIEDENIS MET SY VOLK 
ISRAEL EN DIE VOLKE VAN DIE WERELD:

1) Om die profesie te verstaan moet ons 4000 jaar teruggaan in die woord 
van God, na ‘n man Abraham en sy vrou Sara.

2) God sluit in Gen 15-17 met Abraham ‘n ewige verbond en gee die 
land Kanaan aan hom en sy nageslag Isak en Jakob as ‘n ewige 

besitting.
3) Abraham gaan egter in Gen 16 by sy slavin Hagar (Egiptiese vrou) 

en verwek Ismael as die eersgeborene. 
4) Isak word later by Sara verwek ook as die eersgeborene, (volgens 

tradisie erf die eersgeborene en vind daar ‘n skaakmat situasie 
plaas, vandaar die 4000 jaar oue stryd wat vandag nog bestaan)

5) Sara jaag Hagar weg, Ismael mag nie erf nie. God seën beide Isak 
en Ismael om groot nasies te word, maar Isak alleen mag erf. 



Uit Isak kom Jesus Christus, en uit Ismael kom die Antichris. Gen 21:9-13

6) Uit Isak kom Jakob met die 12 stamme wat aftrek na Egipte Gen 
46:3, uit Ismael kom 12 konings wat oor Arabie versprei is Gen 21:21.

7) Moses lei God se volk uit Egipte na Kanaan – die erfporsie Eks 13:17-
22

8) Daarna volg Rigters en Konings om God se volk te regeer –
verdeeling van die 12 stamme – 11 stamme na Samaria 1 stam Juda na 

Jerusalem 1Kon 11:9-13.
9) Vanwee verdere ongehoorsaamheid word die 11 stamme weggevoer 
na Assirie (2Kon 17:21-23) Juda na Babilon vir 70 jaar (2Kon 25:1-30) 

Daniël tydlyn.
10) God stuur met ‘n engel ‘n boodskap aan Daniël dat die 70 x 7 jaar 

490 jaar gaan verloop tot by Christus. 49 jaar gaan dit neem om 
Jerusalem en die tempel te herbou, daarna 434 jaar tot by Jesus. 



Dit is 483 jaar, daar bly dus 1 x 7 jaar oor Dan 9:23-27
11) In Matteus 22 nooi God Sy volk, die Jode om met Sy Seun Jesus te 

trou – hulle weier en kruisig Hom, derhalwe word die laaste 7 jaar 
vir 2000 jaar aangeskuif.

12) 70 nC word Jerusalem verwoes en die Jode word oor die hele 
wêreld versprei. Luk 19:41-44

13) vervolgens gee God aan die heidennasies vir 2000 jaar die 
geleentheid om die evangelie te verkondig, (kerk periode) en bruid 
van Christus te word. Hand 28:25-28 Met hom te trou en vir 7 jaar 

in die hemel te wees, terwyl God met die Jode en die wêreld afreken, 
gedurende die 7 jaar van verdrukking wat nou op hande is. Matt 

24:21, Dan 12:1
14)Die tweede wêreldoorlog eindig Augustus 1945 die Verenigde Nasies 

begin in September 1945 Psa 2:1-5, gesetel in New York VSA, 



in 1948 erken hulle Israel as ‘n soewereine staat (die vyeboom bot Luk 
21:29:30) direk daarna loods die Moslem lande (Ismael) ‘n massiewe 

aanslag teen Israel om hulle erfporsie (Kanaan) te verkry.
15) Jesus meld in drie van die evangelies dat almal wat in 1948 en daarna 

gebore is die geslag word, wat al hierdie dinge wat nou gebeur sal sien 
gebeur. Matt 24:34

16) 1960 verskyn ‘n nuwe woord wêreldwyd naamlik, demokrasie die 
beteken die volk regeer, op almal se lippe word hierdie eeu oue gees van 
afguns en jaloesie tussen die Jode en Moslems aangeblaas tot breekpunt 
oor Israel. Ons is tans aan die vooraand van die grootste katastrofe wat 

die wêreld nog ooit sou ken, naamlik die verdrukking en groot 
verdrukking van 7 jaar, wat ook bekend staan as die 70 ste jaar 

week van Daniël onderleiding van die Antichris (2Thes 2:3-9)
17)  Omdat God regverdig is en ‘n God van liefde is, 



bied Hy elke getrou christen (kind van God) wat ‘n rein en heilige 
lewe volg. (heiligmaking) Sy liefdevolle geleentheid om al hierdie 

dinge wat nou op hand is te ontvlug Luk 21:36 en met Jesus te trou, 
volgens Matt 25 en vir 7 jaar in die hemel te wees en dan saam met 

Hom terug te keer. Sag 14:5c, Openb 19:11-14 vir ‘n wittebrood op aarde 
Openb 20:6

18) Die vraag nou is, het jy genoeg 
heiligmaking (olie) om te gaan of het jy 

te min en gaan jy agter bly? Mag God ons 
help!



Vraag waarom is daar soveel smart in Israel? 
Sag 12:1-3 Godspraak. Die woord van die HERE oor 
Israel. Die HERE spreek, wat die hemele uitsprei en 

die aarde grondves en die gees van die mens in sy 
binneste formeer: Kyk, Ek maak Jerusalem vir al die 
volke rondom tot ‘n beker van bedwelming, en 
ook teen Juda sal dit wees tydens die beleëring teen 

Jerusalem. En in dié dag maak Ek Jerusalem tot ‘n 
baie swaar klip vir al die volke: elkeen wat dit optel, 
sal hom daarmee sekerlik seer maak; en al die 

nasies van die aarde sal daarteen vergader word. 



Hierdie chaos en 
smarte deur die 

eeue in Israel en die 
Midde Ooste het 
reeds 4000 jaar 

gelede by Gènesis 16 
begin. 



Sag 12:2-3  Kyk, Ek maak 
Jerusalem vir al die volke 
rondom tot ‘n beker van 
bedwelming, en ook teen 
Juda sal dit wees tydens 

die beleëring teen 
Jerusalem. En in dié dag 
maak Ek Jerusalem tot ‘n 
baie swaar klip vir al die 

volke: elkeen wat dit optel, 
sal hom daarmee sekerlik 
seer maak; en al die nasies 
van die aarde sal daarteen 

vergader word. 



Hezbolah in Sirië 
en Hammas in 

Gasa vuur 
duisende vuurpyle 

af op Israel. 



Abram en Hagar.
Ismael eers geborene.

Gén 16:7-12 En die Engel van die HERE het haar by ‘n fontein in die 
woestyn gevind, by die fontein op pad na Sur, en gevra: Hagar, slavin 

van Sarai, waar kom jy vandaan, en waar gaan jy heen? En sy 
antwoord: Ek vlug van my meesteres Sarai af weg. Toe sê die Engel van 
die HERE vir haar: Gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder 

haar hande. Verder sê die Engel van die HERE vir haar: Ek sal jou 
nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel 

kan word nie. Ook sê die Engel van die HERE vir haar: Kyk, jy is 
swanger en sal ‘n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die 

HERE het jou in jou ellende verhoor. En hy sal ‘n wilde-esel (ISIS) 
van ‘n mens wees: sy hand teen almal, en almal se hand teen 

hom! En hy sal teenoor al sy broers woon. 



Abraham en Sarai, Isak eersgeborene en erfgenaam.
Gén 17:4 Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal 

die vader van ‘n menigte van nasies word. 
Gén 17:6-8  En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou 

tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En Ek sal my 
verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle

geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en vir jou
nageslag ná jou. En Ek sal aan jou en jou nageslag ná jou die land 
van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaän, as ‘n ewige

besitting; en Ek sal vir hulle ‘n God wees. 
Gén 17:16 En Ek sal haar seën en jou uit haar ook ‘n seun gee; ja, 
Ek sal haar seën, sodat sy tot nasies sal word; konings van volke sal 

uit haar voortkom. 



11 September 2001
‘n Massiewe 

Goddelike 
waarskuwing aan 

die VSA en die 
wêreld – PASOP! 

(Jes 2:15)
Die Finale aftel van 
God se toorn begin 

hier.  (Jes 24:1-6)



11 September 2001 loods Osama Bin Laden 
(Moslem) ‘n massiewe aanslag teen die VSA-
die wêreld handelsentrum en die Pentagon.

George Bush en die United Nations besluit-die 
enigste oplossing is Israel moet verdeel word.





George Bush manupileer en intimideer, 
Eersteminister Ariel Sharon van Israel en 

Mahmoud Abbas van die Palestyne om Israel te 
verdeel. 





Verdeling
van Israel.

Israel onttrek aan
Gaza Sondag 14 

Maandag 15 
Augustus 2005



VSA en die United 
Nations raak God se 
oogappel Israel aan, 

met die verdeling-
kyk self wat tref die 
VSA en die wêreld.



JOODSE SETLAARS IN GAZA 
BRAND HULLE HUISE AF OM 

TE VERHINDER DAT DIT IN 
DIE PALESTYNE SE HANDE 

VAL !!!
ARIEL SHARON 

EERSTEMINISTER VAN ISREAL 
ROEP UIT – O MY GOD WAT 

HET EK GEDOEN !!!
6 Januarie 2006 tref n 

massiewe beroerte hom en
sterf hy 8 jaar later



Orkane  Katrina, Rina, Stan, Wilma en Alfa –
VSA 2005



Massiewe aardbewings, stofstorms en 
tsunami’s tref die wêreld in hierdie tyd.





Enorme en onberekenbare skade wereldwyd







VSA – die arend se vlerke gaan uitgeruk word
Dan 7:4



Die VSA juig – ‘n 
nuwe president 
Barack Hussein 
Obama word 
verkies op  5 

November 2008



Obama is nie die 
Antichris nie, maar 
wel ‘n finale weg

bereider.
1Joh 2:18 Kinders, dit is die 

laaste uur; en soos julle 
gehoor het dat die Antichris 
kom, bestaan daar ook nou 

baie antichriste, waaruit ons 
weet dat dit die laaste uur 

is. 



Die VSA verval in ‘n 
gees van 

goddeloosheid.



Wederkoms basuine weergalm wêreldwyd!



Donderdag oggend 6 
Augustus 2015 tydens
my oggend gebed wys
God my in die helder

blou hemelruim ‘n 
kookende pot bokant, ‘n 

pyramid wat Sy
komende toorn oor die 

VSA aankondig. 



Vraag gaan Israel verdeel word?
Lees self.

Jes 24:5 Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle 
het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond 

verbreek. 
Joë 3:2-3 sal Ek al die nasies versamel en hulle na die dal van 

Jósafat laat aftrek, om daar met hulle ‘n strafgerig te hou ter wille 
van my volk en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies 

verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het. En oor my volk het 
hulle die lot gewerp en ‘n jong seun weggegee vir ‘n hoër en ‘n 

meisie verkoop vir wyn en dit gedrink. 





Komende
verwoesting van 

Washington, New 
York en United 

Nations.
Psa 2:1-5; JES 1:31; 

Jes 50:11; 1 Thes 5:3



Bevestigende Skrifte.
Lees self.

Psa 2:1-5 Waarom woel die nasies en bedink die volke 
nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en 

die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde 
en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van 
ons afwerp! Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot 
met hulle. Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy 

grimmigheid sal Hy hulle verskrik: 
Jes 1:31 En die sterke word tot vlas en sy werk tot ‘n vonk, 

en hulle sal altwee tesame brand sonder dat iemand uitblus. 



Jes 50:11 Kyk, julle almal wat ‘n vuur aansteek, wat 
julle met vuurpyle omgord—wandel in die vlam van 

julle vuur en onder die vuurpyle wat julle aangesteek 
het! Van my hand het dit julle oorgekom; in smart sal 

julle neerlê. 
Hiroshima en Nagasaki

1Thes 5:3 Want wanneer hulle sê: Vrede en 
veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos

die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik
nie ontvlug nie. 



Jes 50:11
VSA se lot



“Bigdaddy” 
(links bo) 
eerste
kernbom wat 
VSA op 
Hiroshima 
gegooi het 6 
Augustus 1945



Jesus se 
koms is 
voor die 

deur!

Is jy
gereed?



Mat 25:6-11 En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom 
die bruidegom; gaan uit hom tegemoet! Toe staan al 

daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat 
dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle 

olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges 
antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons 
en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop 

vir julleself. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die 
bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met 
hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later 
kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, 

maak vir ons oop! 



Die wegname van die bruid vind plaas.



Dan 7:6 Daarna het ek gesien, 
en kyk, daar was ‘n ander een 
soos ‘n luiperd (Duitsland), en 

dit het vier vlerke van ‘n voël op 
sy rug gehad; ook het die dier 

vier koppe gehad, en aan hom is 
heerskappy gegee. 

Opn 13:2 En die dier wat ek 
gesien het, was soos ‘n luiperd, 
en sy pote soos dié van ‘n beer, 

en sy bek soos die bek van ‘n 
leeu; en die draak het hom sy 

krag gegee en sy troon en groot 
mag. 



Die Antichris openbaar homself aan die wêreld, 
op internationale TV    2Thes 2:3-10



Die 4 perde van Openbaring 6



Vraag wat gaan die rol van Islam (ISIS) wees?
Lees self.

Psa 83:4-9 Hulle sê: Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle 
geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie 

meer gedink word nie. Want hulle het van harte saam raad 
gehou; teen U sluit hulle ‘n verbond: die tente van Edom en 
die Ismaeliete, Moab en die Hagareners, Gebal en Ammon, 
en Amalek, Filistéa saam met die inwoners van Tirus. Ook 
het Assur (Antichris) by hulle aangesluit; hulle is ‘n arm vir 
die kinders van Lot. Sela. Maak met hulle soos met Mídian, 

soos met Sísera, soos met Jabin by die spruit Kison: 



Bevestingende skrif.

Joh 16:1-4 Hierdie dinge het Ek vir julle gesê, sodat julle nie 
mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, 

daar kom ‘n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal 
dink dat hy ‘n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan 

julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en My ook nie. 
Maar hierdie dinge het Ek vir julle gesê, sodat wanneer die 

uur kom, julle kan onthou dat Ek julle dit gesê het. Maar Ek 
het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat Ek saam 

met julle was. 



Psalm 83v3-5
Want kyk, U vyande
maak remoer en U 

haters steek die hoof 
op. Teen U volk smee 
hulle lustig n plan en 
hou onder mekaar 

raad teen U 
verborgenes. Hulle se: 

laat ons hulle
vernietig, dat hulle

geen volk meer is nie
sodat aan die naam
van Isreal nie meer

gedink word nie







Vraag waarom en hoekom al die huidige smart 
en ellende tans in Sirië

Jes 17:1  Godspraak oor Damaskus. Kyk, Damaskus word weggeneem, 
sodat dit geen stad meer is nie, maar dit sal ‘n vervalle puinhoop word. 

Jer 49:23-27  Oor Damaskus. Beskaamd staan Hamat en Arpad, want hulle 
het slegte tyding gehoor; hulle beweeg, soos die see, in bekommernis, dit 
kan nie rus nie. Damaskus is ontmoedig, hy het omgedraai om te vlug, en 
skrik het hom aangegryp; benoudheid en weë soos van een wat baar, het 
hom aangegryp. Hoe is die roemryke stad nie verlaat nie, die vesting van 

my vreugde! Daarom sal sy jongmanne val op sy pleine, en al die 
krygsmanne in dié dag omkom, spreek die HERE van die leërskare. En Ek sal 

‘n vuur aansteek in die muur van Damaskus, en dit sal die paleise van 
Bénhadad verteer. 





Miljoene Siriërs vlug na Europa vir voedsel en
veiligheid.





Die vlugtelinge se 
roete na Europa



Europa verval in ‘n 
staat van benoudheid, 

en word gereed
gemaak om die 

Antichris te ontvang. 



Profetiese Kronologie.
1) Sirië huisves Hezbollah vegters wat Israel wil verwoes, duisende vuurpyle 

reeds na Israel afgevuur (Psa 83:1-9)
2) Israel is God se oogappel, Hy verwar die Moslem-inwoners van Sirië (Gen 

15:11-12; Sag 8:10c)
3) Sunni en Sjitiese Moslems begin mekaar uitroei soos vlieë, alle geboue en 

stede in Sirië word ‘n vervalle puinhoop (Jes 17:1; Jer 49:23-27)
4) Miljoene Siriese Moslems vlug na Europa en aangrensende lande vir 

veiligheid en kos (Psa 2:1; Mar 13:8b)
5) Die hele Midde-Ooste en Europa verander nou in ‘n onstabiele krisis (Sag 

12:2-3)
6) Alle vingers word na Israel gewys as sondebok (Joh 16:1-4)

7) Die benoundheid van Israel begin (Jer 14:8; Jer 30:7) Israel word gedwing 
om te onderhandel.



8) United Nations se oplossing-2 aparte state Israel en Palestina 23 
September (Psa 2:1-3)

9) Israel word verdeel, Oos Jerusalem aan die Palestyne – Wes Juresalem vir 
Israel PEACE TREATY (Jes 24:5; Joë 3:2-3)

10) God se toorn ontvlam teen die wêreld! (Psa 2:5)
11) Washington; New York en United Nations word verwoes (Psa 2:1-5; Jes 

1:31; Jes 50:11; 1Thes 5:3)
12) United Nations se outoriteit verskuif oornag na België, Strasbourg. 

Europese parlement onder leiding van Duitsland (Luiperd) (Dan 7:6; Jes 10:5-
14.)

13) DIE ONTVLUGTING (WEGNAME VAN DIE BRUID) VIND HIER PLAAS (Matt 
25:6-10)! Luk 21:36; 1Thes 4:13-17)

14) Die Antichris openbaar homself aan die wêreld
15) Jode en Moslems aanvaar hom as die Messias, Iman Mahdi en sluit ‘n



verdrag van 7 jaar met hom!  (Psa 83:7; Dan 9:27; Joh 5:43)
16) Antichris regeer op aarde vir 7 jaar as super diplomaat, 
dispoot, diktator en massa moordenaar! (Jes 10:5-14; Dan 

11:31-45; Openb 13:1-10)
17) Slag van Armageddon vind plaas (Esg 38-39; Sag 14:1-

15; Openb 19:11-21)
18) 1000 jaar van (heerlikste) vrede breek aan op aarde, 
onder leiding van Jesus Christus, Koning van konings en 

Heer van here (Jes 11:1-9; Jes 61:1-11; Sag 8:1-6; Sag 14:9; 
Openb 20:3-6)  



Jes 24:20 Die aarde 
waggel geheel en al 

soos ‘n dronkaard en 
swaai heen en weer 
soos ‘n naghut; en sy 
oortreding is swaar 

op hom; en hy sal val 
en nie weer opstaan 

nie. 

Opn 9:1-2 En toe die 
vyfde engel blaas, sien 
ek ‘n ster wat uit die 
hemel op die aarde 

geval het, en aan hom 
is die sleutel van die put 
van die afgrond gegee. 
En hy het die put van 

die afgrond 
oopgemaak, en daar 
het rook opgekom uit 

die put soos rook van ‘n 
groot oond, en die son 
en die lug is deur die 

rook van die put 
verduister. 



Openb 9:5-6 En dit is 
aan hulle gegee, nie 

om hulle dood te maak 
nie, maar dat hulle vyf 
maande lank gepynig 

sou word; en hulle 
pyniging was soos die 

pyniging van ‘n 
skerpioen wanneer hy 

‘n mens steek. En in dié 
dae sal die mense die 
dood soek en dit nie 
vind nie; en hulle sal 

verlang om te sterwe, 
en die dood sal vir 

hulle wegvlug. 



Luk 21:25-26  En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en 
op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer 

see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en 
verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom”.



Luk 21:25-26  En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en 
op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer 

see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en 
verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom”.



Esg 38/39
Sag 14:1-15

Openb 19:11-21 

Slag van Armagéddon.



Psa 122:6-7 Bid om die 
vrede van Jerusalem; mag 
hulle wat jou liefhet, rustig 
lewe! Mag daar vrede wees 

in jou skanse, rus in jou 
paleise! 



Jes 11:6 Dan wei die wolf by die 
lam, en die luiperd gaan lê by die 

bokkie, en die kalf en die jong leeu 
en die vetgemaakte vee bymekaar, 
en ‘n klein seuntjie sal hulle aanja. 



Jes 11:6 Dan wei die wolf by die 
lam, en die luiperd gaan lê by die 

bokkie, en die kalf en die jong leeu 
en die vetgemaakte vee bymekaar, 
en ‘n klein seuntjie sal hulle aanja. 

Jes 51:3  Want die HERE vertroos
Sion; Hy vertroos al sy puinhope
en maak sy woestyn soos Eden 

en sy wildernis soos die tuin van 
die HERE; vreugde en blydskap

sal daarin gevind word, 
danksegging en die klank van 

liedere. 

Die vrederyk van 1000 
jaar

Jes 11:6-9/ Opb 20:6





Woensdag 9 November 
2016 word Donald Trump 

verkies as die VSA se 45 ste
President, en op Woensdag 
24 Mei 2017 word hy deur
Pous Francis versoek om
die Midde Ooste en die 

wêreld na vrede en 
veiligheid te lei, as die 

“peacemaker”



1Thes 5:3 Want wanneer hulle sê: Vrede 
en veiligheid—dan oorval ‘n skielike
verderf hulle soos die barensnood ‘n 

swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie
ontvlug nie. 

Hierdie skrif is God se groot profetiese
sleutel, van ‘n geroep na vrede en 

veiligheid wat nou oor die hele wêreld
weergalm, en wat die lank verwagte
wegname van die bruid van Christus, 

gevolg deur die onvermydelike
openbaring van die Antichris gaan

oopsluit.



Kritieke wederkoms
profesie.

6/12/2017 
Op 6 Desember 2017 kondig President 
Donald Trump van Amerika wêreldwyd

aan, dat Jerusalem die hoofstad van Israel 
word, en gaan die volgende profesie van 

Mattheus 24:9 in vervulling, derhalwe
word Israel deur 190 lande teengstaan en 

gehaat. 

重要的第二個預言。
2017年6月12日
2017年12月6日，唐納德·特朗普總統宣布“全
球美國”，耶路撒冷成為以色列的首都，履行
馬太福音24：9的預言，因此以色列受到190個
國家的威脅和仇恨。



Pous Francis:
Nuwejaars boodskap vir

2018
Op 25 Desember 2017 kondig Pous
Francis aan dat hy gaan bid vir die 
vredes-verdrag en die twee staat-

oplossing, tussen Israel en Palestina. 
Derhalwe gaan die profesieë van 

1Thes 5:3a; en Joel 3:2-3 in vervulling.

261/5000

Папа Фрэнсис:

Новогоднее сообщение на 2018 год

25 декабря 2017 года Папа Фрэнсис 

объявил, что он молится за мирный 

договор и решение двух государств 

между Израилем и Палестиной.

Поэтому пророчества 1Тес 5: 3; и Иоиль 3: 

2-3 в исполнении.





Jesus se 
koms is 
voor die 

deur!

Is jy
gereed?



Moenie 
agterbly 

nie!



Wat is jou keuse?



Jou hemelse sleutel:
Geliefde kind van God, word onverwyld deel van God se geseënde 

wenspan en begin om hierdie inligting en web adres: 

www.bibleendtimeprophecy.com aan al jou geliefdes en mede 

christene te stuur, volgens 

Spreuke 11:23-25 en Mattheus 24:45-47

Dan 12:3  En die verstandiges sal glinster soos die glans van die 

uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir 

ewig en altoos. 



HALLELUJA



Eseg 3 v 27
Maar as Ek met jou spreek, sal Ek jou mond open, en jy moet aan hulle se: 

so spreek die Here,HERE!

Kind van God wees gewaarsku na vandag sal jy nooit eendag voor God kan 
staan en se, “ek het nie geweet nie”



Aan God al die eer!!!

Kontak persone:

Hein v d Berg  +27 82 586 7644 Suid Afrika

Craig Goad +27 72 593 6715 Suid Afrika

Landi Theart +61 47 550 4879 Australie

Henry Blunden +64 21 042 9297 New Zealand

Lauren Jansen van Vuuren + 32 47 389 3028 Belgie

(Reeds 58 jaar besig met wederkomsleer tydens gebed onder 

leiding van die Heilige Gees)

Bron gebruik; 1933/53 Bybel vertaling.

www.bibleendtimeprophecy.com


