
DIE ONTVLUGTING

Wegname van Jesus se bruid (Mattheus 25 vers 1-13)



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 !!!









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. 



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.



WEGNAME VAN DIE BRUID 

1 Thess 4 vers 13-18; 1 Kor 15 vers 51-54







DIE ONTVLUGTING VOLGENS – Matt 25;

Luk 21 v 36; 1 Thess 5 v 4



Lukas 21 vers 36

Waak dan en bid altyddeur, 

sodat julle waardig geag

mag word om al hierdie

dinge wat kom, te ontvlug

en voor die Seun van die 

mens te staan.



DIE ONTVLUGTING: Lukas 21v36  

1 Thess 4v13-18

Die ontvlugting - HARPATZO



ANDER BEVESTIGENDE SKRIFTE MET 

BETREKKING TOT DIE WEG NAME VAN 

DIE BRUID VAN CHRISTUS:

Jes 57:1

Psa 27:5

Matt 24:40-41

Matt 25:10

Luk 17: 34-36

Joh 14:1-3

1Thes 4:16-17

1Kor 15:51-54

Openb 3:10



Vraag! Maar watter

kwalifikasie moet ek

hê?

Genoeg olie

(heiligmaking) in my 

lampie en my 

kannetjie





DAAR IS TWEE 

PAAIE!

1) Reguit na “Nineve“(hemel 

toe) of

2) Soos Jona eers na “Tarsis” 

(die groot verdrukking) en dan 

hemel toe?

DIE KEUSE IS JOUNE!!!!





Massiewe

tekens nou -

onder ons oë !!

Wêreldwyd !!







Jesus se: Luk 21v9 “ En wanneer julle hoor van oorloe en

opstande, moenie skrik nie; want die dinge moet eers plaavind, 

maar dit is nie dadelik die einde nie”.





Geen natuurlike

liefde nie. 

2 Tim 3:1-5
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Rom 1:27
Luk 

17:28-30



LUKAS 21v25…”en op die aarde benoudheid van 

nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en 

branders dreun,”

Jy kan dit

ontvlug!!!!!

Luk 21v36

Vraag? Wat

moet God 

nog doen

om die 

mense se 

aandag te

kry? 

(Lees Jes24)



Massiewe groot tekens van 

2000  jaar gelede gaan nou 

onder ons oë in vervulling ! 

Duisende Christene word 

tans in Midde Ooste soos

diere lewend geslag!!!





Droom van Janet Erasmus 13 September 2007:
Ek sien mense met Oosterse geloof staan by ‘n bid mat, 
met ‘n groot “skerp mes”  langs hulle. Daar staan ‘n baie

lang ry Christene, hulle sê vir die Christene hulle moet
hulle god aanbid, of  hulle koppe word afgekap, ek sien

hoe baie Christene onthoof word.
Die Gees vat my na ‘n plek toe waar hulle Christene

martel. Ek sien hakke aan kettings, Christene se hande
word daarin vasgeslaan om tot die dood toe gemartel te
word. Ek vra dat God my asseblief hier moet weg vat, 

maar Hy sê ek moet dit sien, om mense te waarsku wat
gaan gebeur sodra Jesus, Sy bruid kom haal het.
Ek stap oor lyke wat lyk soos maalvleis van die 

marteling. 



Ek staan in die middel van ‘n plek wat lyk soos die
Kolesseum daar is honderde bulle, met Christene in die 
middel. Dan spring twee mans van hulle op swart perde

in die arena en hulle vertrap die Christene dat hulle sterf. 
Ek was ontsteld vir lank en baie hartseer, asseblief  maak 
reg, God wys hierdie dinge vir mense, want Sy hart is dat 
elkeen gered sal word en niemand verlore sal gaan nie.

Skrifte wat hierdie gebeure bevestig.
Jes 10:7-14 Dan 7:19,21,23; Dan 8:24-25; Dan 11:31-45; Joe 

2: 1-11 & 28-31 Matt 24:21-22; Joh 16:1-14; Openb 12:11; 

Openb 13:7; Openb 20:4



Droom van Frederik J Botha Maart 2016
Ek droom die afgelope paar maande die droom van ons
mense (christene)wat lewe soos swerwers in grotte en ou

mynskagte en tonnels en dat ons gejag word soos diere en
ons moet konstant vir ons lewens veg met wapens. Al die 

geboue is verlate en meeste is afgebrand en verwoes, almal
soek na kos en klere net om te oorleef. Ons word gejag

deur mense maar baie keer lyk dit soos monsters of 
demone, dis baie swaar en harde tye om in te lewe en voel
amper om sonder God te lewe en om nie die Heilige Gees 
se teenwoordigheid te he nie. Ons is min mense en lewe in 
klein groepies amper as of dit net ‘n paar familielede is wat 
oor is. Ek droom dat ek soos n leier is wat die mense ly en

na kyk en beskerm.
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VERDERE GROOT TEKENS



Handelinge 2 vers 16-21

Vers 17 – En in die laaste dae, spreek God, sal 

Ek my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns 

en julle dogters sal profeteer, en julle 

jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal 

drome droom.

Vers 20 – Die son sal verander in duisternis en

die maan in bloed voordat die groot en

deurlugtige dag van die Here kom.









DAAR IS NET EEN 

REGTE PAD!!!!!

VYF WAS WYS EN HET 

GEGAAN – GENOEG OLIE 

(HEILIGMAKING) 

VYF WAS DWAAS EN HET 

AGTERGEBLY – TE MIN OLIE 

(HEILIGMAKING)







Twee sal

op die bed 

wees een

gaan een

bly agter.

Twee sal by 

die meul

maal een

gaan een

bly agter. 

Twee sal

op die land 

wees een

gaan en

een bly

agter



WAT VAN JOU???

JESUS KOM SY BRUID HAAL 

OP ‘N EG OUTYDSE JOODSE 

TROU – TRADISIE 

VANDAAR DIE GELYKENIS 

VAN DIE 10 MAAGDE. 

MATT 25





BEKNOPTE WEERGAWE VAN N EG 

OUTYDSE JOODSE TROU TRADISIE-

MATT 25.

Wanneer ‘n Joodse jongman die meisie van sy 

drome ontmoet het gaan hy na sy Vader toe en 

vertel hom daarvan. Indien sy Vader saamstem 

vertrek beide Vader en seun na die meisie se 

ouers se huis. Daar aangekom word die meisie se 

ouers verwittig en word daar onderhandel oor n 

prys vir hul dogter. Sodra daar eenstemmigheid 

bereik is word ‘n kontrak geteken en die prys 

betaal, en vind die verlowing plaas.



Daarna gaan die bruidegom en sy Vader terug na 

hul huis, waarna die bruidegom begin om vir 

hom en sy verloofde ‘n huis te bou by sy Vader se 

huis. (Joh 14v1>3)

Intussen berei die bruid haar voor om na haar 

toekomstige woonplek te gaan, leef ‘n rein en 

heilige lewe  (Opb 19 v8) en moet sy genoeg olie 

in haar kannetjie en in haar lampie hê, want haar 

bruidegom  kom haar volgens Joodse troutradisie 

Ietterlik om middernag uit haar ouerhuis steel 

(1Thess5v2). 



Haar brandende lampie word in die venster

geplaas elke nag as teken vir die bruidegom dat sy

maagdelik rein gebly het (heiligmaking nou) en

dat sy gereed is om te gaan.

Sodra die bruidegom hul huis klaar gebou het 

kom inspekteur sy Vader die huis en as alles in 

orde is gee hy aan sy seun toestemming om sy

bruid te gaan haal. Daarna vertrek die bruidegom

en sy geselskap op die lang pad per voet na die 

bruid se huis en nader dit om middernag wanneer

almal slaap. 



Sodra hulle naby die huis kom sien hulle

presies waar die bruid slaap omdat die 

lampie daar brand. Dan word sy geroep

(trompet -.1 Thess 4 v 16) en letterlik gesteel

uit haar ouers se huis, (1Thess 5 v 2) sy neem 

haar persoonlike besittings met haar

brandende Iampie en kannetjie vol olie

(Matt25 v 6>10) vir die lang pad per voet

na die bruidegom se huis.



Sodra hulle daar aankom gaan sy en haar 

bruidegom vir 7 dae in die bruidskamer in 

(Gen29 v27 >28). Intussen word die bruid 

se ouers en gesin die volgende oggend 

wakker en bemerk dat die bruidegom hul 

dogter in die nag kom "wegsteel" (1 Thes 

5:2) het, waarna hulle hul voorberei om te 

vertrek na die bruidegom se ouerhuis vir die 

bruilof en die bruilofsmaal (Open 19 v7>9). 

Geskenke word aan die bruid gegee (1Kor3 v 

9>14, 2Kor5 v10, Open 22v12).



Jesus het na die aarde gekom in opdrag van sy 

Vader (Joh 3v16) en het ons kom koop met Sy 

kosbare bloed aan die kruis, daarna het Hy 

terruggekeer na Sy Vader se huis om vir  ons ‘n 

woonplek te gaan berei (Joh 14v1>3) waarna Hy 

ons gaan kom haal (1Thes 4v 13>17) (Matt.25) 

ons word weggevoer Hemel toe vir 7 jaar, 

ontvang ons lone en krone van God en Jesus as 

bruid. Intussen kom die gaste (Jode en die 5 

onwyse maagde - Open 7 v 9 en v 14 en Open l9 

v 9) en vind die bruilof en die bruilofsmaal van 

die Lam in die hemel plaas. (Open 19 v 6 - 9) 



En keer ons as vrou saam met Jesus, ons 

“Man” terug aarde toe op wit perde (Open 

19 v 11> 15 en Sag 14 v 5), en begin die 

heerlikste wittebrood om saam met Hom, 

te heers as konings (en koninginne) ‘n 

duisend jaar lank (Sag 14 v 9, Open 5v10 

en Open 20v6) (Jes 11 v 1-9).

Baie belangrik om te weet en te verstaan, 

in die hemel wag 5 moontlike krone op jou 

naamlik. 



‘n Martelaarskroon, ‘n Sielewennerskroon, 

‘n Heilige lewenswandelkroon, ‘n Goeie 

herderskroon en ‘n Wederkomskroon. 

Volgens jou, goeie werke elke dag, word 

daar edelgesteentes in jou krone ingeplaas 

(Matt 6 v 19>21 en 1Kor 3 v 12>14) en die 

hoeveelheid krone en edelgesteentes in jou 

krone bepaal die posisie waar jy by die 

bruilofsmaal teenoor Jesus gaan sit en ook 

oor hoeveel stede jy gaan heers as koning 

in die duisendjaar van vrede.(Luk 19 v 

11>26).



VRAAG - WAT GEBEUR 

MET JESUS SE BRUID 

(5 WYSE MAAGDE) 

WANNEER HY HULLE 

KOM HAAL EN WAT 

GAAN HULLE SIEN EN 

WAT GAAN HULLE 

HOOR?







KOM OP HIERHEEN!!!



HOE HEERLIK !!!



SOVEEL OM 

NA UIT TE 

SIEN !!!



WAT GEBEUR MET DIE 

5 ONWYSE MAAGDE 

WAT GAAN AGTERBLY  

- WAT GAAN HULLE 

SIEN, EN WAT GAAN 

HULLE HOOR?





Mat 24:27  Want soos die weerlig uit die ooste 

uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die 

koms van die Seun van die mens wees. 



‘n Masiewe

weerlig

knal van 

die ooste

(New 

Zealand tot 

by Los 

Angeles) 

tot by die 

weste. 

Lukas 

17v24



Almal wat gaan agter bly gaan regoor die 

wereld na hulle tv-stelle hardloop en dit 

aanskakel (soos met die twin towers 11 

September 2001) en die antichris gaan 

gelyktydig op almal se skerms verskyn. 

Hy gaan dan vir almal se hy is die 

vredevors wat kom om die wereld uit 

hierdie verknorsing te red. Indien een 

van jou geliefdes weg is moet hulle nie 

bekommerd wees nie dit was aliens wat 

hulle kom haal het.



DIE ANTICHRIS GAAN 

HOMSELF OPENBAAR AAN 

DIE WêRELD (CNN-TV) 

VOLGENS 2 THES 2 vers 1 -

10 EN WAT GEBEUR DAN?

DIE MERK VAN DIE DIER 

(ANTICHRIS)

666



DIE ANTICHRIS

1Joh 2:18









JESAJA 10 vers 5-14

ISIS: Gen 16:11-12 



Die 4 perde van Openbaring 6



DIE UUR VAN 

GROOTSTE DUISTERNIS

‘n Verklaring uit Openbaring



BOEKE WêRELDWYD 

OM CHRISTENE 

INDRINGEND IN TE 

LIG EN TE WAARSKU.



Neels Welsh

0825694383



M.O.T.B. (MARK OF THE 

BEAST) SENTRUM REEDS  

OORSEE (SKYPE)



VOLGENS  JES 24v6, DANIEL 7v21 en OPB 

13v7 IN DIE 7 JAAR VAN DIE 

VERDRUKKING EN DIE GROOT 

VERDRUKKING ONDER LEIDING VAN DIE 

ANTICHRIS GAAN ONGEVEER 7,2 

BILJOEN MENSE STERF.

JESAJA 13v12 En Ek sal sterwelinge 
skaarser maak as fyn goud, en mense 

as goud van Ofir. 







LUKAS 21v26…“en mense se harte beswyk van vrees en

verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want 

die kragte van die hemele sal geskud word” 

JESAJA 13:6-13



GROOT VREES!!!!



JESUS SE KOMS IS VOOR 

DIE DEUR!!!!! 

KRITIEKE PROFETIESE 

WENKE WAT HY AAN ONS 

GEGEE HET, OM OP TE LET 

EN NA TE VOLG



DIE GROOT VRAAG: 

1. HOE LYK DIE HUIDIGE KERK VAN 

LAODICEA SE LIDMATE? 

2Tim 3:1-5  Maar weet dit, dat daar in die 

laaste dae swaar tye sal kom. Want die 

mense sal liefhebbers van hulleself wees, 

geldgieriges, grootpraters, trotsaards, 

lasteraars, ongehoorsaam aan hulle 

ouers, 



ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike 

liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, 

bandeloos, wreed, sonder liefde vir die 

goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, 

meer liefhebbers van genot as liefhebbers 

van God; mense wat ‘n gedaante van 

godsaligheid het, maar die krag daarvan 

verloën het. Keer jou ook van hierdie 

mense af. 



2. NA WATTER TIPE PREDIKING WIL 

HULLE GRAAG LUISTER.

2Tim 4:3-4 want daar sal ‘n tyd wees 

wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra 

nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel 

wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal 

versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en 

die oor sal afkeer van die waarheid en hulle 

sal wend tot fabels. 



3. WAT GAAN HULLE PREDIKERS PREEK? 

2Pet 2:1-3  Maar daar was ook valse 

profete onder die volk, net soos daar 

onder julle valse leraars sal wees wat 

verderflike ketterye heimlik sal 

invoer, en ook die Here wat hulle 

gekoop het, verloën en ‘n vinnige 

verderf oor hulleself bring; 



en baie sal hulle verderflikhede 

navolg, en om hulle ontwil sal die 

weg van die waarheid gelaster word; 

en uit hebsug sal hulle met verdigte 

woorde voordeel uit julle trek. Oor 

hulle is die oordeel van lankal af nie 

werkeloos nie, en hulle verderf 

sluimer nie. 



Mal 2:7-9/17 



2Pet 2:1-3/20-21



Wat ‘n skande



4. WAT GAAN GOD MET HIERDIE 

PREDIKERS EN LIDMATE DOEN?

Openb 3:14-18 En skryf aan die engel van 

die gemeente van die Laodicense: Dít sê 

die Amen, die getroue en waaragtige 

Getuie, die begin van die skepping van 

God: Ek ken jou werke, dat jy nie koud is 

en ook nie warm nie. Was jy tog maar 

koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is 

en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit 

my mond spuug. 



Want jy sê: Ek is ryk en het verryk 

geword en het aan niks gebrek nie; en jy 

weet nie dat dit jy is wat ellendig en 

beklaenswaardig en arm en blind en naak 

is nie. Ek raai jou aan om van My te koop

goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy

kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan

aantrek en die skande van jou naaktheid

nie openbaar word nie; en salf om jou oë

te salf, sodat jy kan sien. 



Kerk van Laodicea is die kerk van die laaste          

dae Opb 3 v 14-20



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







VRAAG?

Waarom

loop so 

baie kerke

vandag

leeg? Net 

te veel

misleiding!

(2 Petrus 

2v1-3)



Vraag?

En vir wie

vra

sommige

van die 

kerke raad –

kyk self –

wat ‘n 

tragedie!!!





VRAAG? WATTER RAAD GEE GOD 

SE ONFEILBARE PROFETIESE WOORD 

AAN ONS HIEROOR?

1) KEER JOU VAN HIERDIE MENSE AF 2 TIM 3v5

2) WANT DIE TYD IS DAAR DAT DIE OORDEEL MOET       

BEGIN BY DIE HUIS (DIE KERK) VAN GOD 1 PET 4v17

3) AS IEMAND  NA JULLE KOM EN HIERDIE LEER NIE 

BRING NIE, ONTVANG HOM NIE 2 JOHv10

4) EN EK HET ‘N ANDER STEM UIT DIE HEMEL HOOR 

SE; GAAN UIT HAAR UIT MY VOLK, SODAT JULLE NIE 

GEMEENSKAP MAG Hê EN VAN HAAR PLAE 

ONTVANG NIE!!!! OPEN 18v4



WAT MOET EK NOU DOEN??

1) VOLG JESUS SE INSTRUKSIES NA VOLGENS SY 3de 

OPDRAG IN MATT 24v45-47

2)VERSPREI HIERDIE INLIGTING “ONTVLUGTING VAN 

DIE BRUID en HET JY GENOEG OLIE KIND VAN GOD” 

OP ALLE MANIERE VERAL OP ELEKTRONIESE MEDIA 

VOLGENS SPREUKE 11v23-25

3) MELD DAAGLIKS BY GOD AAN VIR DIENS 

VOLGENS JES 6v8

4) BOU DAAGLIKS OP DIE FONDAMENT JESUS 

CHRISTUS MET GOUD, SILWER EN KOSBARE STENE 

VOLGENS 1 KOR 3v9-13

5) BEMOEDIG GOD KINDERS DAAGLIKS, LIG HULLE 

IN EN WAARSKU HULLE TYD HET BAIE MIN GEWORD



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.





Maar wat moet ek doen? Ek het al so baie probeer sonder 

sukses,buitendien ek is skaam en sonder selfvertroue.

PROFESIE: Die kerk gaan jou NIE kan help nie! 2 Tim 4v1-5;  2 Petr 2v1-22; Opb 

3v14-18.

Maklike vrugte-afwerpende metodes om nou vir jou in hierdie laat uur skatte in 

die hemel bymekaar te maak waar geen mot of roes dit kan verniel en geen dief 

kan inbreek en dit steel nie

1) Woon hierdie profetiese wederkoms seminare  by.

2) Bewapen jou  met hierdie inligting om ander Christene (groot  nood) te help.

3) Vertel ander wat jy gehoor en gesien het en bemoedig hulle om dit ook by te 

woon.

4) Indien jy by ‘n selgroep betrokke is bemoedig hulle om my te nooi vir ‘n 

aanbieding. Indien jy gereed voel vir ‘n aanbieding mag jy my inligting gebruik. 

(HEIN VANDEN  BERG: 082 586 7644)

5) Begin onverwyld rnet jou eie profetiese sms bediening onder jou  familie en 

vriende tot groot seen vir jou en vir hulle.

6) Gebruik enige vorm van moderne tegnologie vir die verspreiding hiervan.

7) Maak wederkorns "stickers" en plak dit op jou voertuig vir ander om te sien.

8) Dra T-hemde met wederkoms-slagspreuke op.

9) Meld elke oggend in gebed by God aan vir diens volgens Jesaja 6v8.

10) Getuig, getuig, getuig! !!!!!!!!!!!!!  



“BEHOLD! I COME QUICKLY!!!!

PERHAPS TODAY “For the Lord Himself shall descend from   

heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of 

God; and the dead in Christ shall rise first. Then we (believers) who are alive 

and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the 

Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord – 1 Thess 4 v 16-17



DIE 3 GROOT VRAE???

1) HOEVEEL CHRISTENE GAAN WANNEER 

JESUS SY BRUID KOM HAAL? 

Luk 12:31-32 Maar soek die koninkryk 

van God, en al hierdie dinge sal vir julle 

bygevoeg word. 

Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want 

julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad 

om aan julle die koninkryk te gee. 



2) HOEVEEL CHRISTENE GAAN AGTER 

BLY? 

Openb 7:9 &13-14  Ná hierdie dinge het 

ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot 

menigte wat niemand kon tel nie, uit alle 

nasies en stamme en volke en tale; hulle 

het gestaan voor die troon en voor die 

Lam, bekleed met wit klere en met 

palmtakke in hulle hande; 



Openb 7:13-14  Toe het een van die 

ouderlinge gespreek en vir my gesê: 

Hulle wat bekleed is met die wit klere, 

wie is hulle en waarvandaan het hulle 

gekom? En ek sê vir hom: My heer, u 

weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat 

uit die groot verdrukking kom, en hulle 

het hul klere gewas en hul klere wit 

gemaak in die bloed van die Lam. 



3) HOE LANK NOG VOORDAT JESUS SY 

BRUID GAAN KOM HAAL? 

Esg 12:21-28  En die woord van die HERE het 

tot my gekom en gesê: Mensekind, wat is dit 

vir ‘n spreekwoord wat julle het in die land 

van Israel (christene), naamlik: Die dae gaan 

voort, en van al die gesigte kom niks nie. 

Daarom, sê vir hulle: So spreek die Here 

HERE: Ek maak ‘n einde aan hierdie

spreekwoord, sodat hulle dit nie meer as 

spreekwoord in Israel sal gebruik nie. 



Maar sê vir hulle: Die dae is naby, en die 

woord van elke gesig. Want daar sal geen 

bedrieglike gesig of vleiende waarsêery in 

die huis van Israel meer wees nie. Want 

Ek, die HERE, Ek sal spreek—wat Ek as 

woord spreek, dit sal gebeur; dit sal nie 

meer uitgestel word nie. Want in julle 

dae, o wederstrewige huis, sal Ek ‘n 

woord spreek en dit uitvoer ook, spreek 

die Here HERE. 



Verder het die woord van die HERE tot 

my gekom en gesê: 

Mensekind, kyk, die huis van Israel sê: 

Die gesig (profesiee) wat hy sien, is vir 

baie dae, en hy profeteer van tye wat ver 

is. Daarom, sê vir hulle: So spreek die 

Here HERE: Geeneen van my woorde 

sal meer uitgestel word nie; wat Ek as 

woord spreek, dit sal gebeur, spreek die 

Here HERE. 





VRAAG?

PROFESIE TOON AAN DAT DIE 

HUIDIGE SIGBARE KERK VAN 

LAODICEA (MENSEREGTE) DEUR GOD 

MET PREDIKERS EN LIDMATE UIT SY 

MOND GESPOEG GAAN WORD! OPB 

3v14-22.

VRAAG?

NOU WAARUIT KOM DIE BRUID ???



ESEGIEL 34 PROFESIE!!!

DIS GOD SE WARE KINDERS – ESG 34 v 10-16

MATT 11v25





VRAAG?

WAT GAAN DIE LOT WEES VAN 

MENIG PREDIKERS WAT GAAN 

AGTERBLY, EN HULLE NA DIE 

TYD WIL VERONTSKULDIG 

OMDAT HULLE NIE DEEL VAN 

DIE ONTVLUGTING WAS NIE 

SAGARIA13v3



LOT VAN MASSAS PREDIKERS



VRAAG?

WAT GAAN DIE GROOTSTE ENKELE 

OORSAAK WEES DAT ONTELBARE 

CHRISTENE GAAN AGTERBLY 

WANNEER JESUS SY BRUID KOM 

HAAL?

TEGNOLOGIE:

‘N DODELIKE STRIK 

(W.W.W.=6.6.6.) DIE AANSLAG OP 

ONS DENKE. SKYPE, BIG BROTHER IS 

WATCHING YOU!







TEGNOLOGIE – ‘n MASSIEWE 

DODELIKE STRIK!!!

DIE AANSLAG OP ONS DENKE 2016



Pornopgrafie

Owerspel

Sosiale media   Totale verslawing













VRAAG

WAAR IS ONS NOU OP GOD SE 

PROFETIESE PADKAART EN WAT IS DIE 

FINALE GROOT TEKEN WAT JESUS SE 

KOMS VIR SY BRUID GAAN AANKONDIG? 

DIE VERDELING VAN DIE LAND ISREAL 

TUSSEN DIE JODE EN DIE PALESTYNE –

OOS JERUSALEM VIR DIE PALESTYNE EN 

WES JERUSALEM VIR DIE JODE! DIS 

FINAAL EN NOU VOOR DIE DEUR: 

JESAJA 24:5, HOSEA 5:10 en Joel 3:2-3











Esg 13 v 10 en v 13 - Omdat, ja, omdat hulle 

my volk verlei deur te se: Vrede! Terwyl daar 

geen vrede is nie; en as die volk n muur bou. 

Daarom, so spreek die Here, HERE: ja Ek sal 

n stormwind in my grimmigheid laat losbreek, 

en daar sal n oorstrommende stortreen kom en 

haelstene in grimmigheid tot vernietiging.



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)



KOMENDE VERWOESTING VAN WASHINGTON, NEW YORK EN UN.

PSM 2v1-5; JES 1v31; JES 50v11; 1 THES 5v3





GOD  SE UUR GLAS HET UITGELOOP



Bruid van Christus: 
So pragtig, so heerlik, soveel om na uit te

sien.
Moet dit nie mis nie!



TEN SLOTTE!

Geliefde mede christen, hoe staan jou

saak vandag, as Jesus nou kom om Sy

bruid te kom haal?

1) Het jy genoeg olie? (heiligmaking)

2) Wil jy agterbly soos die vyf onwyse

maagde?

3) Ek wil by jou pleit, maak jou saak reg

die tyd het uitgeloop.

4) Wêreld gebeure en waarskuwings

kondig daagliks Jesus se spoedige koms

aan-gee ag!!!











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”.





Jesus se openbare koms.

Openb 19:11-21



Slag van Armagéddon.

Esg 38en39

Sag 14:1-15

Openb 19:11-21 



Elke knie sal buig en elke tong sal bely. Fill 2:10-11 



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


