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616. 
                                Wat staan ons te doen in die laaste dae 
 

Matt. 10:26  Vrees hulle dan nie; want daar is niks bedek wat nie ontdek 
sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie.  
Matt. 10:27  Wat Ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig; en wat 
julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke.  
 
Open. 9:1  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 (Met die oopmaak van die put het die wat uit die put gekom het eers in 
die mens gevaar wat in 1203 die Rooms-Katolieke gebruik het. Hulle het met 
75 pouse sowat 100 miljoen mense dood gemartel tot VADER dit gestop het 
in 1350’s. Net daarna het die vrygeraakte engele in 1350’s oorgegaan met die 
swart pes / dood. Met die uitgebreek van die pes het 75 miljoen gesterf ).  
 
Open. 9:2  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 (Roomse en 
ander gelowe wat die son aanbid) en die lug ( Die waarheid) is deur die rook 
(valsheid) van die put verduister (Na die geweldige dood wat ingetree het na 
die put se opening was dit die Rosé kruis togte. Die Rose-kruis vader/stigter 
Christian Rosen-kreutz was gebore in 1378 wat geleef het tot 1407. Die rosé 
kruistogte wat met 9 man begin het {in die 1600’s} later gegroei tot 13. Die 
13 families is bekend vandag as die Ronde tafel manne wat die wêreld se geld 
beheer. Groot duistere dinge het hulle beplan om die wêreld onder hulle 
vaandel te kry).  
 
Open. 9:3  En uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde, en 
aan hulle is mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het (Groot 
verdrukkings het hulle beplan soos die peste, siektes en die oorloë).  
 

Open. 9:4  En aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige 
groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense 
wat die seël van God VADER nie op hulle voorhoofde het nie ( Die gras en 
boom behoort aan VADER, wat die biologiese nageslag / kinders is van 
VADER en die ander volke is die wat nie die seël {biologiese bloedlyn} het 
nie).  
 
Open. 9:5  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 (Hartseer, verdriet, 
onderdrukking, verwerping, skande, beskimping, ens. Dit was Apóllion se 
laaste direkte poging wat ook gestop was deur VADER).  
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Open. 9:6  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 ( Hier is 
die verduideliking wat ons as mens oor die aarde het, veral hier in Suid-
Afrika. Vir hoe lankal hoop en bid ons hier in Suid-Afrika dat Siener se 
woorde moet waar kom? Vir hoe lankal vra ons dat die oorlog eerder moet 
kom? Ons word geïrriteer deur ‘n volk wat oor ons aangestel is wat nie eens 
‘n volk is nie. {Deut.32:21} ‘n Volk wat net parasiteer. Hulle vreet die land 
op. Die bloed gekoopte land  wat onbeheers deur ons vingers loop. Ons bid 
tot opstand, maar daar gebeur niks nie! Ons verlang om te sterwe, maar die 
dood vlug van ons). 
       

Open.  9:11  En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond; sy 
naam in Hebreeus is Abáddon, en in Grieks het hy die naam van Apóllion 
(Hoor ons die vers. Die stryd wat ons stry is nie teen vlees en bloed nie, maar 
teen die engele van die afgrond. Teen die duisternis wat alle mag die wesens 
op aarde pynig en doodmaak. Ons stryd is teen  Apóllion en Ha satan met 
hulle magte. Dit is hulle wat die mens en dier gebruik om te dood met die 
doel om te oorwin. Ns.: Wanneer maak jy ‘n volk of ‘n ras dood? Is dit nie 
deur verbastering nie? “Eenmaal baster altyd baster” ).   
  

Open.  9:12  Die een wee het verbygegaan; hierna kom daar nog twee weë  
( Die een vlaag aanval { sedert die jaar 1203 } van die duisternis het gekom 
en het oor gegaan oor na die volgende twee waarin ons nou inleef).  
 

Open. 9:13  En die sesde engel het geblaas, en ek het ‘n stem gehoor uit die 
vier horings van die goue altaar wat voor God Skepper is, :14  en dié het 
aan die sesde engel boodskapper met die basuin gesê: Maak die vier engele 
boodskappers los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat (Wêreldorde).  
 
Open. 9:15  Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die 
uur en dag en maand en jaar, om ‘n derde van die mense dood te maak 
(Amerika, Europa, Asië en Afrika word vir die laaste keer opgestook deur die 
duistere wat uit die put opgekom het, om teen mekaar op te tree).  
 

Open.  9:20  En die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het 
hulle nie bekeer van die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid, of 
die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of 
hoor of loop nie.  
Open. 9:21  En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye en 
hul hoerery en hul diefstalle nie ( Met al die gebeure vanaf die put geopen 
was, het min tot besef gekom dat hulle deur Apóllion en Ha satan mislei was. 
Die geldgod het met alle mag ingegryp oor die aarde. Die waansinnigheid 
oor om geld te besit het tussen die mens kom woon. Die dae waar leef en laat 
leef is verby. Dit is trap en vertrap om die laaste sent in die hande te kry. 
Geen guns of vergewing nie, maar eerder vat en vergeet ). 
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          Wat sê YAHUSHA ?  

 
Matt. 24:4  En YAHUSHA antwoord en sê vir hulle: Pasop vir misleiding  
Matt. 24:5  Pasop vir die Anti Nasaréner / in die plek van YAHUSHA.  
Matt. 24:6  Moenie verskrik raak oor oorloë en gerugte van oorloë nie. 
Matt. 24:7  Daar sal hongersnode, pessiektes en aardbewings wees.  
Matt. 24:8  Die begin van die smarte het reeds begin.  
Matt. 24:9  Verdrukking, dood en haat ter wille van My Naam sal intree.  
Matt. 24:10 Struikeling, verraai en haat teenoor mekaar.  
Matt. 24:11  Valse predikers sal opstaan en baie mense mislei.  
Matt. 24:12  Ongeregtigheid sal vermeerder en die liefde verkoel.  
Matt. 24:29  Die waarheid sal duister wees; die boodskappers tot stilstand. 
Matt. 24:13  Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.  
Matt. 24:14  Die Koninkryk evangelie sal bly verkondig word tot die einde.  
Matt. 24:22  Die laaste dae sal verkort word.  
Matt. 24:30  Die 12 stamme sal berou betoon en VADER sal hulle aansien.  
 
As ons die boonste Skrif gedeeltes mooi en aandagtig lees sal ons agterkom 
dat ons probleem nie die dier van die veld of ander volke is nie, maar 
Apóllion en Ha satan.  YAHUSHA sê duidelik in Matt. 10:28 ... moenie vrees 
vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; 
maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in 
die hel. 
 
Mense ons probleem is die eeu oue verleiding van Ha satans mag. Soos ons 
weet het dit al begin in die tuin van Eden waar Ha satan genoem het dat ons 
soos ons Skepper sou word: Gen. 3:4  Toe sê die slang (Ha satan) vir die 
vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;:5  maar God Skepper weet dat as julle 
daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God Skepper sal wees 
deur goed en kwaad te ken.  
Baie gebruik Joh. 10:34 om uit te wys dat hulle “gode” is. Ek gaan die 
Skrifgedeelte openbaar soos dit wel daar moet staan:  J*sus YAHUSHA 
antwoord hulle: Is daar nie in julle wet geskrywe: Ek het nie gesê, julle is 
behoort (G2075) gode {aan die} Skeppers (G2316) nie? (lees mooi dat daar 
staan dat die Jode nie aan die Skeppers behoort nie!) :35  As dit húlle (die 
uitverkore Yashar’EL)  gode skeppers noem tot wie die woord van God 
VADER gekom het, en die Skrif nie gebreek kan word nie, :36  sê julle 
(Jode) vir Hom wat die VADER geheilig afgesonder en in die wêreld 
gestuur het: U spreek godslasterlik — omdat Ek gesê het: Ek is die Seun van 
God VADER?   
Duidelik lees ons dat daar nie van mens as “god” deurgegee word nie, maar 
eerder dat uitgewys word dat die Jode getrou luister na Ha satan wat praat 
in die tuin van Eden nl.: “sodat julle soos God Skepper sal wees deur goed 
en kwaad te ken”. 
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As ons na die algemene prediking let op aarde sal ons sien dat dit net liefde 
is tot alles rondom jou; Jy moet net links en regs vergewe; Jy moet nie 
kwaadspreek teenoor ander gelowe nie; Jy moet hulle aanvaar dat almal een 
is; Daar is geen onderskeid tussen volke nie; Daar is nie ‘’n afgesonderde 
volk op aarde is nie. 
  
Ek haal aan wat sê VADER: 
  

(1) Vertel aan jou kinders en ander volke dat jou voorvaders slawe was in 
Egipte (Ex.20:2) 

(2) Los die volke se gode en aanbid jou SKEPPER (Ex.20:3) 
(3) Maak geen afbeeldsels van andervolks gode (Ex.20:4) 
(4) Wees jaloers op jou Skepper soos Hy is op Jou (Ex.20:5) 
(5) Eer en gebruik jou Skepper se Naam met  respek (Ex.20:7) 
(6) Hou die Shabbat (Ex.20:8) 
(7) Eer jou uitverkore broer (moeder / vader) en dié VADER (Ex.20:12) 
(8) Jy mag nie doodslaan nie (Ex.20:13) 
(9) Geen verbastering met ander volke nie (Ex.20:14) 
(10) Geen steel nie (Ex.20:15) 
(11) Geen lieg teenoor jou naaste nie (Ex.20:16) 
(12) Geen begeertes teenoor jou naaste nie (Ex20:17) 
(13) Wees nederig en hulpvaardig teenoor jou naaste (Matt.11:29) 
(14) Pas op vir die geleerdes uit die Skrifte. Ondersoek hulle (Luk.20:46) 
(15) Wees nie gierig nie (Luk.12:15) 
(16) Moenie oordeel nie (Mark.4:24) 
(17) Die wat ontwaak staan hom by (Matt.18:10) 
(18) Pas op vir eie gewin en opheffing (Matt.6:1) 

 
Die opdrag teen ons vyand: 
 
Soos ons bo gelees het is die vyand  Apóllion, Ha satan en demone (die mens 
en dier is die gebruikte). Die mens weet min van hulle strategie weens hul 
sluheid.   
In Spr. 6:12 lees ons:  ‘n Deugniet, ‘n kwaaddoener is hy wat met ‘n valse 
mond rondloop,:13  wat met sy oë knip, met sy voete beduie, met sy vingers 
tekens gee;:14  in wie se hart valse streke is, wat altyd onheil bewerk en 
tweedrag saai (Ha satan werkers). Daar word altyd aan iets of iemand skuld 
gegee op aarde, maar die Skrif sê tog dat dit Ha satan is (van die duisternis) 
of die een uit die aarde! 
 
In Neh. 5:9 staan: Verder het ek gesê: Dit is nie goed wat julle doen nie. 
Moet julle nie in die vrees van onse God Skepper wandel ter wille van die 
smaad van die heidene, ons vyande, nie? Hoekom is hulle die vyand ?  
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Die “heiden”  is die vyand omrede hulle hul god / gode verbeeld het. Dus is 
dit ‘’n tas en sigbare god. In die plek van hulle god het hulle ‘’n beeld 
gemaak. Hulle het hom ‘’n naam gegee wat weer in die plek van die Skepper 
van die Yashar’EL / Jakob sin is. Die heiden verbaster graag met die wit 
Adamiet waarvan dit verbied word deur VADER (Ex.20:14). Die heiden eet 
rein en onrein diere, voëls, insekte, ens. Hulle aanbid hulle god / gode 
waarvan almal welkom is. M.a.w. doen wat jy wil; gaan waar jy wil; eet drink 
en slaap waar jy wil, want almal is eenders.  
   

Tot laaste herhaling lees ons in 1Jo 5:19 soos volg:  Ons weet dat ons uit God 
VADER is en die hele wêreld in die mag van die Bose lê. Ons weet dat ons 
uit VADER is deur YAHUSHA wat tans vir ons veg tot bestaan in die huidige 
bose mag (Matt.4:8-10). Wat ons wel moet weet is dat YAHUSHA ons los 
kom koop het van Ha satan en sy mag; waarvan hy die losprys ontvang het 
en dus die aangehoude moet vrylaat. Daar is twee dinge wat ek duidelik 
moet maak wat gebeur het op Golgota. Daar is Bloed wat gevloei het en daar 
was ‘n drank wat gedrink was aan die folterpaal voordat die dood ingetree 
het by ons Koning.  
Die bloed het Ha satan ontvang (hy het nie geglo dat YAHUSHA sou kon 
opstaan nie Matt.27:25) min wetend het dit hom en sy werkers aangekla. 
Deur daardie bloed is ons gevrywaar om ‘n “wit” mantel (Matt.22:12. kleed) 
te dra en om voor VADER te kan verskyn. Die drank wat gedrink was deur 
ons Koning aan die folterpaal het ons gevrywaar om voor VADER te kan 
verskyn (Num.5).    
Nou kan ons verstaan wat in Joh. 16:15  Staan: Alles wat die VADER het, is 
Myne;... (Joh.17:10). Ha satan het ons as die uitverkore vir duisende jare 
verly en onderdruk. Openbaringe het begin met YAHUSHA se besoek op 
aarde en gaan volbring word in die laste tyd voor Sy koms. Ons lees in Joh. 
17:15 dat YAHUSHA vir ons gebid het teen die “bose”  
 

Mense ons stryd is teen die bose wat die bestaan op aarde verag. Hulle 
gebruik die geldmag om al hulle bose werke te laat verwesenlik soos bevestig 
in Mark. 7:20-23 En Hy sê: Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens 
onrein. Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte 
gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, 
losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.  Al hierdie 
booshede kom van binne uit en maak die mens onrein (deur Ha satans 
mag). 
In Open.22:7 Staan: Kyk, Ek kom gou (Open. 22:12).Open. 22:20 Hy wat dit 
getuig, sê: Ja, Ek kom gou. Amein, ja kom, Here J*sus Meester YAHUSHA!  
 

Joh. 12:15  sê : Moenie vrees nie, dogter van Sion! Kyk, jou Koning kom ....  
Wees bedag teenoor die bose (die onsienlike) en op die uitkyk na ons Koning 
wat opsigtelik gaan kom op die wolke. Matt.24:30; 26:64; Mark.13:26 
                            Bedink dit 


