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2.
“Berekening” van dae in die Kalender.
Op die huidige Gregoriaanse kalender wat ons tans gebruik plaas hulle in
elke 4 de jaar ‘n dag by (skrikkeljaar).
M.a.w. 2012 /29 d; 2013 /28 d; 2014 /28 d; 2015 /28 d en 2016 /29 d
4 de
1 st
2 de
3 de
4 de
Indien dit nie so by gevoeg was nie moes hulle elke 28 st jaar 7 dae by getel
het (week). Die rede vir die byvoeging is om van jaar tot jaar in seisoen te bly.
Daar is 365 dae, 5 ure, 48 min en 46 sek per jaar waar die son om die aarde
wentel. Die boonste interkalasies (invoegings) is net te doen met die 365
dae, maar nie met die 5 ure, 48 min en 46 sek nie. Oor ‘n tydperk van 128
jaar is daar ‘n dag teveel weens daardie ekstra tyd na 365 dae en daar
benewens is 7 tydperke van 128 ‘n week (7 dae) te veel. Daarom voor elke 128
st jaar wat nie deur 4 gedeel kan word nie word daar nie ‘n ekstra dag of
interkalasie by gevoeg nie. Daarbenewens kan die Gregoriaanse kalender 10
000 jaar korrek bly, maar by die ware Skrifkalender kom daar nie dae
byvoegings nie. Dus beteken dit dat die Skrifkalender ‘n ewige en vaste baan het.
Kom ons doen ondersoek
Sag. 8:19 So sê YHUH van die leërskare: Die vasdag in die vierde en die
vasdag in die vyfde en die vasdag in die sewende en die vasdag in die
tiende maand moet vir die huis van Juda ‘n vreugde en blydskap wees en
vrolike feestye, maar julle moet die waarheid en die vrede liefhê.
Om die waarheid lief te kan hê moet dit eers vir ons geopenbaar word. Die
Skrifte wat ieder en elk so rond mee slinger, (soos ‘n dronkaard) is tog die
Geskiedenis boek van die uitverkore, want binne in daardie Boek word slegs
van die uitverkore beskrywe. Dit is nie ‘n geloof boek wat aan een van die 38
duisend verskillende “gelowe” / volkere op aarde behoort nie en so ook nie
aan die 2000 geregistreerde kerke van Suid Afrika nie.
Ek kom terug na Sag. 8. Daar word 4 spesifieke tye deur YHUH oor Sy
uitverkore uitgeroep. Ek gaan begin met Agas se son horlosie waar baie
verborge dinge in versteek lê (2 Kon. 20:11 ; Jes. 38:8)

3.
Agas se sonhorlosie bo begin met o° (360°) en eindig met 180° waarvan slegs
vier dele volledige son het. M.a.w. die 120° ingekleurde bo begin in die 30°
as die son skyn (einde van duisternis) en word verdeel in kwarte (4 dele).
YHUH het gesê: My Gees sal net 120 jaar (120 jubeljare is: 50 x 12 = 6000
jaar) in die mens heers (Gen. 6:3) 120 ÷ 4 = 30° 30 x 4 = 120 x 50 = 6000
jaar op aarde. 120° (12 uur) Dag = 12 stamme; 12 maande in ‘n jaar, 12
dissipels; 12 klippe uit die Jordaan rivier vir ‘n altaar vir YHUH, 12 edelstene
op die borsplaat van Levi; 12 broers; 12 stamme, 12 poorte, 12 fondasies, 12
mandjies vol brood stukke, 12 trone, 12 legioene engele, 12 sterre in die
kroon, ens. Ja die vier dele (tye) is soos volg: Die mens op aarde op die 3 de
uur; Abraham op die 6 de uur; Jakob met sy 12 seuns op die 9 de uur;
YAHUSHA kom besoek ons op die 12 de uur; 12 der uur is die laaste kans om
in te kom. Jodedom (Ha satan kinders / werkers) op die 15 de uur en dan
kom YAHUSHA weer as YHUH ons Koning op die 18 de uur!!
Met foltering was YAHUSHA se klere in vier dele verdeel; Ons as YAHUSHA
se bedekking is in vier windrigtings verdeel; Daar is die vier engele op die
vier hoeke van die aarde wat wag op dié man met die inkpot, want die guns
tydperk is op sy einde (12 der uur); Vier straf gerugte gaan begin uit al vier
die windstreke. Daar gaan ‘n sesde engel op die basuin blaas, maar voor
daardie basuin van die sesde engel sal die uitverkore eers in beskerming
geplaas word. Die uitverkore volk van YHUH sal gehaal word uit al vier die
windstreke (Europa, Amerika, Australië “na” Suid Afrika).
Nou die vyfde deel: Vyf gars brode, vyf talente, vyf vingers en tone. Die 5 de
is die vrylating jaar, ‘n Jubeljaar m.a.w. 7 x 7 = 49 werk jare en die 50 ste is
vrylating en teruggee sodat die wat verloor het tydens die 49 jaar weer ‘n
kans kry om hulle nageslag se lewe op te lig. Die vyfde seël wat gebreek
word deur YAHUSHA en wat die openbaringe van Ha satan; Die vyfde seël
gee ook die vertroosting deur dat dit van korte duur sal wees. Die vyfde
engel het geblaas en Ha satan is uit die hemel gewerp met die sleutel (en al
wat hy ontvang het) van die put van die afgrond waarvan hy dit gaan
oopsluit; Vyf maande van pyniging wag op die aarde!.
In daardie 5 maande tydperk gaan die toring van YHUH uitgegiet word op
Ha satan. Ha satan saam met die mensdom gaan gepynig en skade
aangedoen word (behalwe die 144 duisend en die uitverkorenes).
Die vyfde deel is buite die guns tydperk. Dood gaan intree en daar moet
teruggee word. In daardie 5 maande tydperk gaan die 7 plae op aarde val,
want in daardie tydperk gaan die 5 de engel blaas wat die pyniging gaan oor
Ha satan, mens en dier wees.
Skokkend is die openbaring in daardie tydperk dat “J*sus” die 5 getal naam
is van dié dier (Ons weet dit moet ‘n 7 getal wees, daarom “YAH “U”SHA” wat
volledig beteken) of moet ek sê openbaring van die “anti” in die plek van!.

4.
Die 7 dag Skepping “Adam” YHUH se uitverkore. Met Adam was die aarde
voltooi, met Adam was die hele skepping volledig, en YHUH was tevrede.
Die 7 brode in die mandjie wat Sy uitverkore verteenwoordig ( daarna die 12
opgetelde broodstukke wat die 12 stamme is). Sewedaags week wat 7
tydperke is. M.a.w. 7 x 7 = 49 jaar waarvan die 50 st jaar ‘n Jubeljaar is.
Sewe dae feeste; Ongesuurde brode aan die begin van die jaar; Insameling
aan die einde van die jaar; Sewe keer om Jerigo; Sewe gemeentes met sewe
waarskuwings; Sewe goue kandelaars; Sewe sterre; Sewe geeste voor VADER;
Die boek met sewe seëls; Die breek van die sewende seëls en die plae wat
volg op die mensdom; Die sewende engel blaas op die trompet en so ook die
engel wat sy skaal uitgooi daarna “Dit is verby”
Die tien beteken: Wet en voltooiing; ‘n Tiende dankoffer; Tabernakel is uit
tien tentdoeke; Tien Gebooie; Tien plae; Tien maagde; Tien grade van Agas;
YHUH behou Sy tiende ‘Juda en Benjamin’; Tien stamme gaan in ballingskap
onder die heidene. Die 10 de is dit wat aan YHUH behoort.
Ek gaan oor na die chronologiese volgende in jare:
Adam Noag Abraham Dawid YAHUSHA Konstantyn
0 1000 2000 3000
4000
5000

Dier
6000

YHUH
7000

Sewe tydperke is oor die mens uitgeroep op aarde waarvan ses tydperke in ‘n
vleeslike liggaam sal wees en die laaste in ‘n roemwaardige liggaam sal wees.
1) Die eerste tydperk was die “geboorte tydperk” wat YHUH vir Adam (en in
Noag soos ‘n Adam die aarde ‘n 2 de kans gegee ) geskape het.
2) Die tweede tydperk was “uitverkiesingtydperk” wat YHUH Abraham
(soos vir Noag) tussen ander uitverkies het en Syne gemaak het.
3) Die derde tydperk was die “koningstydperk” wat YHUH toegelaat het as
‘n leerproses en so ook as voorbereiding vir die toekomstige dinge.
4) Die vierde tydperk was die “Openbaringstydperk” deur VADER in
YAHUSHA. Ons kan dit ook noem die “Guns tydperk”oor die volk van
YHUH.
5) Die vyfde tydperk was die “Straftydperk” oor die volk van YHUH.
6) Die sesde tydperk is die “Onderdrukking tydperk” oor die volk van YHUH
(illuminasie Jodedom Addergeslag Ha satan saad )
7) Die sewende tydperk is die “Rus tydperk” vir die volk van YHUH.
Ons lees in Matt. 1:17: Al die geslagte(jubeljare)dan van Abraham tot
Dawid is veertien geslagte(jubeljare), en van Dawid tot die Babiloniese
ballingskap veertien geslagte(jubeljare), en van die Babiloniese ballingskap
tot dié Gesalfde veertien geslagte(jubeljare). En so ook in Gen 6:3 Toe sê
VADER: My Gees(YAHUSHA)sal nie vir ewig in die mens heers (stry) nie,
omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd en twintig jaar.

5.
Dus Matt.1:17 = 14 x 50 j + 14 x 50 j + 14 x 50 j = 2100 jaar, en in Gen. staan
120 jubeljare wat 120 x 50 j = 6000 jaar.
Kom ons maak ‘n 120 Jubeljare skets met skatting tot openbaring.

9
6

12

Noag

2000 j

Abraham

3

15

Adam
30°
360° / 0

Dawid

10°
500 j

18 / 180°

Verbastering
33
Geldmag
Rooms-Katoliek
Pousdom / Jode 30
Konstantyn

Babilon
21
4000 j
YAHUSHA
24
27

5 x 100 jaar

2 x 1 jubeljare(2 x 50)
50 j

6° van 360°

Skrifkalender / Gregoriaanse kalender
2000
1990
1980
1970
1960
1950

2000 /2020
1999 / 2019
1998 / 2018
7 dae 1997 / 2017
1996 / 2016
1995 / 2015
1994 / 2014
50 jaar snit =3°van 360°
1993 / 2013
1992 / 20
1991
1990
10 jaar snit = 0.6° van 360°
“Volg onder waar ek die datums vergelyk”

2016 / 1996
20 Maart= 1 Abib
20 April = 2 Maand
20 Mei = 3 ,,
20 Junie = 4 ,,
20 Julie = 5 ,,
20 Aug. = 6 ,,
20 Sep = 7 ,,
20 Okt. = 8 ,,
20 Nov. = 9 ,,
20 Des = 10 ,,
20 Jan = 11 ,,
20 Feb. = 12 ,,
1 jaar snit = 0.06°van 360°

6.
Dan in Dan. 9:27 lees ons: En Hy sal een week lank met baie ‘n sterk
verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal Hy slagoffer en
spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester
wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is,
uitgestort word.
Nou die vers word willekeurig deur geleerdes gebruik wat seker reg is, maar
wat ek wil uitwys is dat die gedeelte op die einde(ons tyd van bestaan) van
toepassing is. Soos ons weet gebruik YHUH baie die getal soos “sewe” wat in
die boonste vers duidelik uitgewys word.
Hier is my interpretasie van Dan.9:27 : En YAHUSHA sal 2520 dae lank met
baie ‘n onbreekbare verbond sluit, en in die eerste helfte(1260 dae)sal Hy
Sy toorn terughou teenoor wetsoortreders(sodat dood nie intree nie)en so
ook droogtes(swaar tye)nie intree nie. Spoedig daarna(die tweede helfte
1260 dae)sal verwoesting intree en dit sal wees tot aan die einde. YHUH
het die besluit geneem dat verwoesting oor die oortreders sal wees.
Dus sewe maal 360(profetiese jaar = 360°)dae gee 2520 dae wat 7 jare is en
die helfte daarvan is 3 en ‘n half jaar waarvan die tweede helfte die jaar 2016
/ 2017 is wat die 20 st Augustus 201‘6’ sal wees. Dus die sewe jaar het begin
20 Maart 201‘4’ wat halveer om 20 Sep 201‘6’ en sluit om 20 Maart
20’20’.(Is ek dalk ‘n jaar uit? Ek weet nie, maar al wat ek moet noem is dat
ons onsself gereed moet kry, want tyd is verstreke. Volg asb. aan die
onderkant).
Net ‘n vinnige blik om te bepaal of ons in die tyd is wat ek hier bo uitwys.
Dan.2:32 Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy
arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper,
Dan 2:33 sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en
gedeeltelik van klei.
Dan 2:41 En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van
pottebakkersklei en deels van yster was—dit sal ‘n verdeelde koninkryk
wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster
met kleigrond gemeng gesien het.
Dan 2:42 En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is—
’n gedeelte van die koninkryk sal hard en ‘n gedeelte sal bros wees.
Dan 2:43 Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het—hulle sal deur
menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie
aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.
Dus luister wat ons leer uit die uitleg van Daniël.
In die laaste tyd sal daar verbastering intree. Kyk moet nie fout maak en
dink dat Daniël gepraat het van alle volke nie, nee hy het die uitleg gegee van
dié “uitverkore volk”. Doen asb. gerus Skrif ondersoek en besef dat die
uitverkore volk “raseg” was. Elke keer as hulle fouteer word hulle gestraf.

7.
Gaan gerus na die paar verwysings hier onder oor verbastering.
Gen.2:23.; 24:3,4.; 43:32.; 46:34.; Ex.2:11-13.; 11:7.; Lev.20:26.; Num.23:9.; 25:118.; Deut.7:1- 6.; 14:2.; 17:15.; 23:2-6.; 32:8,9.; Jos.23:11-13;. 2 Sam.7:23,24.; 1
Kon.8:53.; Esra.4:3.; 9:12.; 10:2-12.; Neh. 2:20.; 10:29,31.; 13:1,3.; Job.24:1-25.;
Ps.135:4.; Jes.1:29.; 20:4,5; 41:8-10.; 43:1.; 63:19.; 44:21-23.; Jer.2:14.; 13:23.;
Klaag.1:10.; Eseg.16:1-63.; 28:24-26.; 34:30,31.; 37:21,22.; Amos.3:2.; Miga.5:1-3.;
Sag.14:21.; Mal.2:15.; Matt. 10:5,6.; 15:24,26.; 19:28.; 25:32,34.; Joh.17:8,9.;
Luk.1:33,55,68.; 16:8; 19:10.

Daniël wys ons mooi uit dat daar in die laaste tyd basters en ander volke oor
Sy uitverkore heers. Sodra ‘n baster gemors oor die uitverkore regeer sal
verbastering onvermydelik wees. Kyk gerus oor die aardbol hoe
andersoortige volke oor die uitverkore heers en regeer. Op alle vlakke word
hulle verbaster. Kom ons kyk wanneer daar in aanbidding tot VADER moet
wees of hulle daar mag wees? Deut 23:2 Geen baster mag in die
vergadering van YHUH kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die
vergadering van YHUH nie kom nie. Mag ons liefdes verhouding of
gemeenskap met hulle hê? Num 25:6-8 En daar het ‘n man gekom, een uit
die kinders van Israel, en ‘n Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring....
So kan ek baie verbastering uithaal, maar wil nie te ver van die einde tyd
dwaal nie. Ha satan is sedert die Egipte uittog besig om die uitverkore volk te
verbaster, maar rondom 1800 het hy met alle mag toegeslaan. Die uitverkore
(en andere)was so verbaas en verskrik oor die Joods – Katolieke werkinge en
in die wêreld in gevlug; hetsy Amerika, Australië of Suid Afrika kan jy die
vlugtelinge vind. Die 1900 het die “wêreld” dit begin aanvaar en andere
aangeval(soos Suid Afrika)wat nie wou saam met die nuwe idee gaan nie. Die
laaste tyd vlak hoef ek nie eens uit te wys oor verbastering nie. Die kerke het
al so ver gegaan dat hulle skand seuns(moffies)trou. Glads mens en dier trou
in kerke nou se dae.
Nou in Dan 2:34 staan: U het gekyk totdat daar sonder toedoen van
mensehande ‘n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster
en van klei en dit fyngestamp het.
Dan 2:35 Toe is tegelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die
goud fyngestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die
somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie;
maar die klip wat die beeld getref het, het ‘n groot rots geword wat die hele
aarde gevul het.
Ek sluit met die gedagte dat verbastering wat saam met die sag word van die
vyeboom tak(die wakker word van die uitverkore in die laaste tyd). Die diere
en insek vrektes oor die aarde; Aardbewings en vloede oor die aarde; Oorloë
en verdrukking oor die aarde; Verbastering in die vlees en gees.
So ja ons is nou in die tyd waar die man gaan afsluit om die te merk wat
beskerm sal word vir drie en ‘n half jaar. Lees asb. “Open.7”

8.
Hier is my tweede geskatte interpretasie hoe ek by die jaartal uitkom van bo:
Omrede ons met vele kalenders sit moet ons kyk na die voor die hand
liggendes. Die eerste een sal die Skrifkalender wees en die tweede die
Gregoriaanse kalender. Soos ons weet begin die Skrifkalender op die dag
nagewening wat al om bekend is op die Gregoriaanse kalender “20 Maart”
Nou die Gregoriaanse “20 Maart” moet vergelyk word met die
“uittogkalender”. Die uittogkalender kry jy in Ex.12:2 en Ex.16:1-5 waar
YHUH vir die volk noem dat dit die eerste maand van die jaar is en genoemd
“Abib”. Die dag van uittog word uitgewys in Ex.16:1-5 waar die volk die
‘manna’ begin ontvang het. Dit word vir ons so mooi uitgewys dat dit ‘n 5de
dag was (“Donderdag”).
Nou die twee datums moet op beide kalender oorvleuel vanaf die skepping
tot op vandag. Dit klink onmoontlik, maar hier is die uitwysing: Jy kan vanaf
2014 terugwerk waar Donderdag die 20 ste dag is wat die dag nagewening
was (Gregoriaanse) en dus ook dieselfdedag is as die eerste dag van die
Skrifkalender. So kan jy terugwerk en sal sien dat die jaar voor 2014 waar die
kalenders ooreenkom was 1986. Die jaar voor dit was 1958. Die jaar voor dit
was 1930. Jy sal optel dat daar ‘n patroon is wat homself herhaal. Die
patroon is 11; 6; 5; 6 wat dus ‘n 28 jaar siklus gee. Jy kan dit maklik
terugwerk met die 28 jaar tot en met die begin van die skepping. Met die
terugwerking van die 28 jaar siklus sal jy by die 22 ste jaar van die skepping
uitkom. Nou daardie 22 jaar moet nou verder verklein om by dag “0” uit te
kom. M.a.w. {22 – 11 = 11}{ 11 – 6 = 5}{ 5 – 5 = 0} So doen ek met die laaste
jare ook: M.a.w. {6014 + 6 = 6020}{ 6020 + 5 = 6025}{ 6025 + 6 = 6031}
Aspris los ek die “11” jaar uit aan die einde, want dit is in die begin ook
uitgelos.
Nou wat my berekening op neerkom sal gesien word dat ek sterk voel dat
ons Redder ons weer gaan kom red soos Hy gedoen het met die uittog uit
Egipte. Al die datums wat ek deurgegee het is uittog kalender datums. Dus
moet ons kyk na die jaar ‘2020 / 2025 en 2031’. Soos ons tans die gebeure
rondom ons aanskou voel ek sterk oor die jaar “2020”
n’ Kort samevatting uit Matt. 24 volgens die “Interlinear Scripture 4 all”
5) Baie sal kom as geleerdes (Ds; Pas; Priesters) en voorgee dat hulle
gesalfdes is, en baie sal mislei word.
6) En julle sal hoor van oorloë en verbind wees aan oorloë. Terwyl julle dit
aanskou, wees gewaarsku, want almal is daartoe verbind, maar dit is nog
nie die einde nie.
7) Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen
die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op
uitgewysde plekke.
8) Maar al hierdie dinge is ‘n begin van die benoudheid.

9.
9) Dan sal hulle oorgegee word aan verdrukking en hulle sal julle nie dood
kan maak nie; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van My
Naam.
10) En dan sal baie vasgevang wees en mekaar oorgee, verraai en mekaar
haat.
11) En baie valse profete sal opstaan en baie mislei.
12) En weens die ongeregtigheid vermeerder word, sal die ongeregtigheid
en liefde van die meeste verkoel.
13) Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
14) En hierdie blyeboodskap / evangelie van die koninkryk sal verkondig
word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die
einde kom.
29) En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister
word, en die maan sal sy glans 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 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 groot krag en
lofwaardigheid. 0.
My slot som is dat ons reeds met baie van Matt. 24 te doen het en dat ons,
onsself gereed moet kry om ons Koning te ontmoet. In die tydperk van
Matt.24 sal die 144 duisend gemerk word regoor die aarde; 10 Wêreld
heersende lande gaan saamsmelt en die geldmag-heersers die krag gee om te
heers (Illuminate) Open. 17:12 En die tien horings wat jy gesien het, is tien
konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang
mag soos konings een uur lank saam met die dier.; Derdewêreld oorlog
gaan begin. Die groot verdrukking volg Open. 18:10 terwyl hulle ver weg
staan uit vrees vir haar pyniging, en sê: Wee, wee jou, o groot stad
Babilon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom!; en dan die
koms van ons Koning.
Mense al die gebeure kan in weke of maande gebeur van nou af, want
YAHUSHA het genoem in Matt. 24:22 En as daardie dae nie verkort was
nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal
daardie dae verkort word. Daarom voel ek sterk dat ons na die uittogkalender moet kyk en dus die 120 Jubeljaar skets bo in aanmerking moet
bring.
Bedink dit in ons Konings Naam

