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765. 
 

Openbaring vir die uitverkore. 
 

Voor ons begin met die traktaat let asb. op dat ek in die studiestuk die 
“God” naam verander het na VADER om die openbaring beter deur te gee. 
“God” was ‘n ingevoegde naam wat deur die vertalers ingebring was 
omrede daar van meer as een wese gepraat word, m.a.w. partymaal 
VADER of VADER en Seun moontlike VADER, Seun en Gees heerskappye. 
Daarom lees die “God” naam eerder as Hemelse Heerser of  Skepper. Daar 
is ook vertalers wat sê dat binne die “God” naam manlik en vroulik te vinde 
is! Dus mag daar openbaring vir jou ook kom om nie die “God” name te 
gebruik nie, maar eerder te verstaan wat daarin verborge in lê. Let mooi 
op die openbaring van YAHUSHA se koms en die bevele wat VADER Hom 
gegee het. Dus is daar ‘n VADER en ‘n Seun {twee WESENS}   

        Hier volg die Seëls, Trompette, Skale en Gemeentes in Openbaring:  
 

Open. 16:2  Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, 
en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier 
gehad het en sy beeld aanbid het. 
 

Open 6:2  En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit perd. En hy wat 
daarop sit, het ‘n boog; en aan hom is ‘n kroon gegee, en hy het uitgegaan 
as ‘n oorwinnaar en om te oorwin. 
 

Open. 2:4  Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. :5  
Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste 
werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek 
verwyder as jy jou nie bekeer nie (Dit was die direkte tyd net na YAHUSHA 
se hemelvaart, m.a.w. In die Romeinse heerskappy ± 40 jaar in en na die 12 
Apostels van YAHUSHA).  
 

Open. 8:7  En die eerste engel boodskapper het geblaas, en daar het hael 
en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi (Hael is 
gevriesde water. Water is die evangelie, vuur en bloed gemeng is YAHUSHA. 
Die vuurdoop kom van VADER. Die evangelie het gestop en het hard 
geword). ‘n Derde van die bome het verbrand en al die groen gras het 
verbrand (Bome verteenwoordig ons as die uitverkore volk en die gras is dit 
waarvan ons lewe. YAH het duidelik gesê dat Hy eerste by ons, wat Sy huis 
is, gaan begin met straf gerigte, dus gaan baie van die uitverkore gedood 
word; waarvan armoede en honger hulle voorland gaan wees). 
 
 

Open.16:3  En die tweede engel boodskapper het sy skaal op die see 
uitgegooi, en dit het bloed geword soos van ‘n dooie, en al die lewende 
wesens in die see het gesterwe. 
 

6:3  En toe Hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende 
wese sê: Kom kyk!  
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Open. 6:4  En ‘n ander perd, ‘n vuurrooie, het uitgekom, en aan hom wat 
daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem en dat 
hulle mekaar sou doodmaak; en ‘n groot swaard is aan hom gegee. 
 

2:10  En skryf aan die engel boodskapper van die gemeente in Smirna: 
.....Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat 
julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking hê 
(Dit is in die tydperk in en na Paulus, m.a.w. vanaf 40 nM tot 134 nM.  Nog 
steeds in die Romeinse heerskappy, maar met die verskil dat die Jode uit 
Jerusalem / YASHRA’EL geskop was deur die Romeine {voor pousdom}). 
 

8:8  En die tweede engel boodskapper het geblaas, en iets soos ‘n groot 
berg wat brand met vuur, is in die see gegooi. En ‘n derde van die see het 
bloed geword (Die groot berg met vuur is ‘n vals evangelie wat onder alle 
volke verkondig word en dit sluit onder die uitverkore volk in. Dus verkondig 
hulle J*sus en almal word ‘Christene’).  8:9  en ‘n derde van die lewende 
skepsels in die see het gesterwe, en ‘n derde van die skepe het vergaan (Die 
see beteken alle volkere buiten die Yashar’EL. Ha satan werk hard onder 
hulle en sleep ‘n derde saam met hom. Derde van die heidense gelowe smelt 
saam {skepe is kerke}).   
 
16:4  En die derde engel boodskapper het sy skaal uitgegooi op die riviere 
en op die waterfonteine, en dit het bloed geword (Ha satan se vals evangelie, 
dat daar net een ”God” is m.a.w. YAHUSHA is die VADER in vlees. So sleep 
hy ‘n derde van die uitverkore volk saam met hom. Die profete en die 
geestelike hoofde word besoedel wat die water fonteine voorstel).  
      

6:5  En toe Hy die derde seël oopgemaak ..... En ek het gesien, en kyk, daar 
was ‘n swart perd; ....‘n Rantsoen koring vir ‘n penning en drie rantsoene 
gars vir ‘n penning; en moenie die olie en die wyn beskadig nie (Die ware 
Geestelike voeding word beperk. Leuens en verdraaiings word verkondig, 
maar die belangstellende uitverkore word beskerm).    
 

2:12  En skryf aan die engel boodskapper van die gemeente in Pérgamus  
:14 ...Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het wat vashou aan 
die leer van Bíleam wat Balak geleer het om ‘n struikelblok voor die kinders 
van Israel Yashar’EL te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer.   
:15  So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïete, wat Ek 
haat (Bíleam verteenwoordig verbastering ‘geestelik en vleeslik’. Om 
afgodsoffers te eet is om na heidense gelowe {kerke} te gaan. Hierdie tyd 
vlak is waar die Romeine Europa verower het. Hulle het drie lande verwoes, 
uitgemoor en ingepalm nl.: Vandale, Herulers en Oos – Gote. In daardie 
gebiede het die totstandkoming van die Rooms – Katolieke gekom. Die 
Nikolaïete is die St Nikolaas, Nik die duiwel, Rooms-Katolieke of 
sonaanbidding. Die Nikolaïete doen die Kersfees, Paasfees, Valentynsdag, 
Moedersdag, ens. m.a.w. die derde tydperk was vanaf 134 nM tot 300 nM). 



767. 
Open. 8:10 En die derde engel boodskapper het geblaas, en ‘n groot ster 
wat soos ‘n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ‘n 
derde van die riviere en op die waterfonteine.  :11  En die naam van die ster 
word genoem Alsem; en ‘n derde van die waters het als geword, en baie 
mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het (Met 
YAHUSHA se foltering, opstanding en opvaring na die hemele is Ha satan 
uitgeskop. Dus is die ster uit die hemel Ha satan. Ha satan het die uitverkore 
volk dadelik aangeval met ‘n vals evangelie, {waterfonteine en riviere is die 
uitverkore} Dus sterf die ‘ongemerkte’ uitverkore volk aanmekaar). 
 

16:8  En die vierde engel boodskapper het sy skaal op die son uitgegooi, en 
daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei.  :9  En die mense is 
geskroei met ‘n groot hitte, en hulle het die Naam van VADER gelaster wat 
mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom lof...te gee nie. 
(Die son skenk Lig wat alles openbaar op Aarde. “VADER” sien alles en straf 
die oortreders. Deur openbaring en Lig is daar nie ‘n plek op aarde wat nie 
die goeie leer ontvang het nie, tog aanbid hulle eerder die heidene se ‘son’).  
    

6:7  En toe Hy die vierde seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die 
vierde lewende wese sê: Kom kyk!  :8  En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n 
vaal perd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het 
hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde 
om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde 
diere van die aarde (Ha satans mag {Jode} misbruik YAH se straf gerigte. 
Om dit te gebruik mislei hulle die mens op aarde. Dit lyk of dit van YAH 
kom, maar is die teenoorgestelde. Tsunami’s, Warrelwinde en Reënstorms 
formeer hulle om die mens op aarde teen YAH in opstand te laat kom.) 
      

2:20  Thiatíre  Maar Ek het enkele dinge teen jou; dat jy die vrou Isébel, 
wat haarself ‘n profetes noem, toelaat om te leer en My diensknegte te 
verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet (Die werklike ontstaan van die 
naam Roomse kerk of Rooms-Katolieke kerk was in 300 nM tot 476 nM.  Dit 
is ook die tyd vlak waarin Keiser Konstantyn die gelowe saamgebind het en 
son aanbidding aanbeveel het 476 nM tot 1059 nM.  Die Rooms-Katolieke 
wat die vrou Isébel is, gaan ten gronde geruk word. Die dier  gaan haar 
vertrap {Die dier is Jode / beligte manne wat die geldmag is}). 
 

8:12 En die vierde engel boodskapper het geblaas, en ‘n derde van die son 
is getref en ‘n derde van die maan en ‘n derde van die sterre, sodat ‘n derde 
van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, 
en die nag net so.(Die son en maan verteenwoordig iets wat lewegewend is en 
die sterre ‘n aanwyser. Die hemelse heerskappy word in totaliteit aangeval. 
Onder andere word daar net ‘ewolusie’ en ander ‘lossers’ verkondig; Baie op die 
aarde glo daarin. Die ewolusionêre spot met die uitverkore skape van YAH. Die 
verleide skape volg die Moslems wat die son, maan en sterre aanbid. Die 
Moslem se lewenswyse groei geweldig oor die aarde). 



768.      
16:10  En die vyfde engel boodskapper het sy skaal uitgegooi op die troon 
van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van 
pyn;  :11 en hulle het die VADER van die hemel gelaster oor hulle pyne en 
oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie (Die dier het in 
die geheim begin opereer. Die volkere op aarde beskuldig VADER i.p.v. die 
Jode of die beligte manne).  
6:11  En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het,... aan elkeen van hulle is wit 
klere gegee; en aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat 
ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word 
soos hulle, voltallig sou wees (‘n Regverdige oordeel sal Ha satans werkers 
ontvang).  
3:1  En skryf aan die engel boodskapper van die gemeente in Sardis: Ek 
ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood (1059 nM. was 
die eerste pouse gekies vir die Rooms-Katolieke. In 1798 nM was hulle pouse 
gevange geneem deur Napoleon {Die donker eeu}. Dit was ook die tydperk 
waar die opdrag gegee was om kerke te bou oor die aarde. Die eerste of die 
oudste ‘kerk’ was in 300 nM gebou, maar die Roomse kerke waarna uit 
gewys word is die hoer kerke waarvan die moeder die Rooms-Katolieke kerk 
is. Die Apostel, NG, AGS, APK, Pinkster, ens. het daarna gevolg. Ook was dit 
die tydperk van Open. waar die Rooms-Katolieke die wond gekry het). 
 

9:1  En toe die vyfde engel boodskapper 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 (Let op dat die ster {Ha satan} wat geval het is in die verlede; 
Dus is dit dieselfde ster van die derde basuin bo).  
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 en die lug is 
deur die rook van die put ver-duister. :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 (Ha satan het die gevalle seuns van VADER wat voor 
Noag se tyd vasgebind was los gaan maak dat hulle weer vry kan wees. Soos 
sprinkane beteken dat hulle baie is en hulle kom nou uit die put om die 
uitverkore met te mislei en dood te maak).  
: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 VADER nie op hulle voorhoofde het nie.(Hulle mag is 
beperk teenoor die uitverkore van YAH. Daar sal voedsel en water vir die 
uitverkore volk wees, maar die wat nie onder die beskerming is nie sal deur 
hulle aangeval word).  :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 
(Daar het reeds baie gesterf en daarom tree die dood nie in nie sodat die wat 
wel gepynig word tot inkeer kan kom en onder die vaandel {beskerming} 
van YAHUSHA kan kom). 



     769. 
 

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 (Dit is ‘n irriterende 
tyd op aarde. Oral oor die aarde is dit swart en baster volkere wat heers oor 
die wit uitverkore volk van YAH. Hulle sit met die magte van totale afbreking 
wat deur die Jode gegee word).  :10  En hulle het sterte gehad soos dié van 
skerpioene, en daar was angels in hulle sterte, en hulle mag was om die 
mense vyf maande lank skade aan te doen (Oorlog wapentuie).  :11 En hulle 
het as koning oor hulle die engel boodskapper van die afgrond; sy naam in 
Hebreeus is Abáddon, en in Grieks het hy die naam van Apóllion. (Groot 
mag het Ha satan oopgesluit, ja dit was ‘n koninkryk van die afgrond. ‘n 
heerskappy met ‘n koning, definitief nie demone nie, maar seuns van 
VADER. Hulle het heerskappy ontvang vir 150 dae soos die waters gehad het 
in Gen. 7:24 en 8:3) 
 
16:12 En die sesde engel boodskapper het sy skaal uitgegooi op die groot 
rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die 
konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word.  :13 En ek het uit 
die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die 
valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom.  :14 Want dit is 
geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die 
aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie 
groot dag van die almagtige VADER.  :15 Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Gered is 
hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en 
hulle sy skaamte sien nie. 16:16 En hulle het hul versamel op die plek wat in 
Hebreeus genoem word Armagéddon. 
  

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;  :13  en die sterre van die hemel het op 
die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy 
navye laat afval; 
3:9 in Filadelfía:...  Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Ha satan, 
van die wat sê dat hulle Judeërs is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak 
dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het. 
 

:11  Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan 
neem nie (Openbaring van die Ha satan saad {Jode}. Hulle vergelyk hulleself 
met die uitverkore om die feeste te doen en so ook die Shabbat en Shabbatte, 
maar met die verskil dat hulle die feeste aangepas het deur tyd en tye te 
verander. Baie uitverkore gaan die dier volg tot hulle eie verderf. Daar gaan 
openbaringe wees waar Ha satans geslag nie ‘n keuse het om YAH se 
uitverkore te erken nie. Dit is die tydvak 1798 tot 2013 waar die koning van 
die afgrond hom gaan openbaar.{Glo vir my as ek sê dat Ha satan groot en 
sterk was, maar dit wat hy oopgesluit het uit die afgrond is baie groter en 
sterker as wat hy was}). 
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9:13  En die sesde engel boodskapper het geblaas, en ek het ‘n stem gehoor 
uit die vier horings van die goue altaar wat voor VADER is, :14 en dié het 
aan die sesde engel boodskappers met die basuin gesê: Maak die vier 
engele boodskapper los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat.  :15 
Toe is die vier engele boodskappers losgemaak wat gereed gehou was vir 
die uur en dag en maand en jaar, om ‘n derde van die mense dood te maak 
(Die guns tydperk is verby, VADER maak nou SY hand toe en draai SY hoof 
weg van ons).  :16  En die getal van die leërs van perderuiters was twee 
maal tien duisend maal tien duisend; en ek het hulle getal gehoor. :17  En só 
het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit, met vuurrooi 
en blou en swawelgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos 
leeu koppe, en uit hulle bekke het vuur en rook en swawel uitgegaan. 9:18 
Deur hierdie drie plae is ‘n derde van die mense gedood, deur die vuur en 
deur die rook en deur die swawel wat uit hulle bekke uitgegaan het;  :19  
want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte; want hulle sterte is soos 
slange en het koppe, en daarmee rig hulle skade aan (Regoor die wêreld is 
hulle, want oral waar jy gaan sal hulle wees. Duidelik sal hulle hulself uitlig 
as die werkers vir hulle konings van die afgrond, en die wat nie daarmee 
gepaard gaan nie sal gepynig word {vals gesalfde, Baäl name, Sondag 
aanbidding ,doen wat jy wil, ens.}. ‘n Kop verteenwoordig heerskappy en 
koningskap, dus gaan hulle heers oor die aarde. Hulle spreek lasterlike dinge 
en verkondig valshede en die wat deur hulle verlei word {stert} doen soos ‘n 
Paulus van ouds; vang die wat nie wil luister nie en stop hulle in tronke/ 
kerke {maak dood}):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.  :21 En hulle het hul nie bekeer van hul moorde 
en hul towerye en hul hoerery en hul diefstalle nie (Let mooi op wat die uit-
verkore volk doen en ook dat hulle weier om terug te keer na YAHUSHA). 
10:1 En ek het ‘n ander sterk engel boodskapper uit die hemel sien neerdaal, 
bekleed met ‘n wolk, en ‘n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was 
soos die son, en sy voete soos pilare van vuur;  :2  en in sy hand het hy ‘n 
geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linker-
voet op die land; :3  en hy het met ‘n groot stem uitgeroep soos ‘n leeu wat 
brul, en toe hy uitgeroep het, het die sewe donderslae hulle stemme laat 
hoor.:4  En toe die sewe donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek 
skrywe; maar ek het ‘n stem uit die hemel vir my hoor sê: Verseël wat die 
sewe donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie.  :5  En die engel 
boodskapper wat ek op die see en op die land sien staan het, het sy hand na 
die hemel opgehef,  :6  en hy het gesweer by Hom wat tot in alle ewigheid 
lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat 
daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie; 
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Open.10:7   maar in die dae van die stem van die sewende engel 
boodskapper, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid 
van VADER  volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan SY diens-
knegte, die profete.:8  En die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het weer 
tot my gespreek en gesê: Gaan, neem die geopende boekie in die hand van 
die engel boodskapper wat op die see en op die land staan (Almal op aarde 
het dit gesien). :9 En ek het na die engel boodskapper gegaan en aan hom 
gesê: Gee my die boekie. Toe sê hy vir my: Neem en eet dit op, en dit sal jou 
maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning.  :10 
Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel boodskapper en eet dit 
op, en in my mond was dit soet soos heuning; maar toe ek dit geëet het, het 
my maag bitter geword (Die Skrifte is vir die uitverkore geopenbaar, 
verborgenheid is iets van die verlede, maar deur te weet het hartseer en pyn 
toegetree).:11 En hy het vir my gesê: Jy moet weer profeteer oor baie volke 
en nasies en tale en konings.11:1 En ‘n riet soos ‘n stok is aan my gegee, en 
die engel boodskapper het gestaan en gesê: Staan op en meet die tempel 
van VADER en die altaar en die wat daarin aanbid.  11:2  Maar die voorhof 
buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die 
heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank 
vertrap (‘n Tydperk sal die heidene hulle geloof vergelyk met die Nasaréners 
sin en dink dat dit dieselfde is, maar dit is beperk tot oppervlakkige kennis).  
:3  En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend 
twee honderd en sestig dae lank sal profeteer (toe die  Keiserlike ryk van 
Rome tot ‘n val gekom het in 476 was daar ‘n tydperk tot 538 waar Keiser 
Justinian die pouse en die Rooms-Katolieke kerk aangewys het as die wettige 
hoof van alle ‘heilige’ kerke en gelowe. In 1798 het die pousdom sy heerskappy 
verloor toe die pous gevangene geneem was deur Napoleon {wond van die 
dier}. 538 tot 1798 is 1260 jaar {1260 dae}. Baälsprofete {Nikolaïete} donker, 
Rooms-Katoliek). :4 Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat 
voor die VADER van die aarde staan.  :5 En as iemand hulle wil beskadig, 
gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande; en as iemand hulle 
wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word.:6  Hulle het mag 
om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val 
nie; en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om die 
aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle wil. :7 En wanneer 
hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, 

teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak;:8  en hulle lyke 
sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en 
Egipte, waar ook onse Meester gefolter is.:9 En mense uit die volke en 
stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie dae en ‘n halwe ‘Gees’ lank sien 
en nie toe-laat dat hulle lyke in die graf gelê word nie {nie vergaan}. :10 Die 
bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar 
geskenke stuur, omdat dié twee profete die bewoners van die aarde 
gepynig het. 



     772. 
Open.11:11 En ná die drie dae ‘n halwe Gees van die lewe uit VADER het in 
hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en ‘n groot vrees het 
geval op die wat hulle aanskou het. 11:12  En hulle het ‘n groot stem uit die 
hemel vir hulle hoor sê: Kom op hierheen! En hulle het opgevaar na die 
hemel in die wolk, en hul vyande het hulle aanskou.  :13 En in dié uur het 
daar ‘n groot aardbewing gekom, en ‘n tiende van die stad het geval, en 
sewe duisend mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het 
bevrees geword en aan die VADER van die hemel lofwaardigheid 
toegebring.  :14  Die tweede wee het verbygegaan; kyk, die derde kom 
gou, (Die eerste weg was YAH in die ou Verbond; die tweede weg was 
YAHUSHA met die voorbereiding vir die Nuwe Verbond; Daar is ‘n derde  
waar Hy as Koning ‘YAHUAH’ gaan kom “Nuwe Verbond”)  
 
 

16:17  En die sewende engel boodskapper het sy skaal uitgegooi in die lug, 
en ‘n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, 
wat gesê het: Dit is verby!  :18 En daar het stemme gekom en donderslae en 
bliksemstrale, en daar het ‘n groot aardbewing gekom soos daar nog nie 
gewees het vandat die mense op die aarde was nie so ‘n geweldige groot 
aardbewing (Die openbaringe van die waarheid is ten volle gegee regoor die 
aarde. Deur die openbaring gaan daar onderskeiding gemaak word).  :19  En 
die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval 
(Daar gaan ‘n verdeling kom op aarde waar die uitverkore weg van die 
andere gaan wees; “Adam, Ha satan en andere”). Die groot Babilon is in 
gedagtenis gebring voor VADER, om haar te gee die beker met die wyn van 
die grimmigheid van Sy toorn.  :20 En alle eilande het gevlug, en berge is 
daar nie gevind nie;  :21  en groot hael, omtrent ‘n talent swaar, het uit die 
hemel op die mense geval; en die mense het VADER gelaster oor die plaag 
van die hael, omdat Sy plaag ontsettend groot was ( Die verleiers gaan daar 
nie meer wees nie. Rooms-Katolieke, Jode en die sodanige Beligte manne).  
8:1  En toe Hy (YAHUSHA) die sewende seël oopgemaak het, kom daar 
stilte in die hemel omtrent ‘n halfuur lank.  :2  En ek het die sewe engele 
boodskappers gesien wat voor VADER staan, en sewe basuine is aan hulle 
gegee.  :3  En ‘n ander engel boodskapper het gekom en met ‘n goue 
wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, 
om dit met die gebede van al die reines op die goue altaar voor die troon te 
lê;  :4  en die rook van die reukwerk het met die gebede van die reines uit 
die hand van die engel boodskapper opgegaan voor VADER (Voor die sewe 
basuin plae word die reines se gebede verhoor en ontvang beskerming).  :5 
En die engel boodskapper het die wierookbak geneem en dit met vuur van 
die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi; en daar het stemme 
gekom en donderslae en weerligte en aardbewing (Ware gelowiges se 
gebede dreun regoor die aarde en versprei vinnig sodat die wat onder die 
beskerming wil kom die geleentheid het).   
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Open.3:14 En skryf aan die engel boodskapper van die gemeente van die 
Laodicense: Dít sê die Amein, die getroue en waaragtige Getuie, die begin 
van die skepping van VADER:  :15 Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en 
ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!  3:16  Maar nou, omdat 
jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.  :17 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.  :18  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.  :19 Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig 
en bekeer jou.  :20  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my 
stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met 
hom maaltyd hou, en hy met My. :21  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om 
saam met My te sit op My troon, soos Ek ook oorwin het en saam met My 
VADER op SY troon gaan sit het.  :22 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die 
Gees aan die gemeentes sê (Die tydperk mag vanaf 2013 tot 2020 wees. Die 
sewe jaar wat herhaal word om die uitverkore te red. Die drie en ‘n halfjaar 
van chaos en drie en ‘n halfjaar van beskerming voor die 1000 jaar van rus).  
11:15  En die sewende engel boodskapper het geblaas, en daar was groot 
stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom 
van onse VADER geword en van SY Gesalfde, en Hy sal as Koning heers tot 
in alle ewigheid.  :16 En die vier en twintig ouderlinge wat voor VADER op 
hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en VADER aanbid en gesê:  :17 
Ons dank U, Meester YAH, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat 
U, U groot mag aangeneem en as Koning geheers het.  :18 En die nasies 
was vertoornd, en U toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel 
te word en om die loon te gee aan U diensknegte, die profete, en aan die 
reines en aan die wat U Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers 
van die aarde te verderf. 11:19  En die tempel van VADER het in die hemel 
oopgegaan, en SY verbondsark is in SY tempel gesien, en daar was 
weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael (Dit is die 
allerlaaste kans vir die uitverkorenes. Die hardste nog ooit word die 
evangelie verkondig {regoor die aarde} Hierna gaan die deure toe)!      
 
 

                      Die gebeure net voor die duisend jaar van vrede 
Hoofstuk 18 waarsku ons dat ons uit die Rooms kerke met haar susters moet 
kom (Apostel, AGS, NG, APK, Gereformeerd, ens.). Dié Roomse kerke met 
haar susters is onder dieselfde kerkorde, kerklike tug, geloofsbelydenis, ens. 
Daar word selfs aan die hoer wat op die dier ry gewaarsku om weg te kom 
van die dier (Jode) wat die geldmag is. Wêreldheerskappy lê voor die deur 
waarvan die hoer (kerke) van die dier (Jode) afgegooi en vertrap gaan word, 
want die dier het haar nie meer nodig nie.  Hoofstuk 19 is die hoer saam met 
die dier deur YAH tot niet verklaar weens Sy strafgerig oor hulle.  



     774. 
Open. 20 gaan oor die duisend jaar binding van die dier en die vreugdevolle 
tydperk van rus. Open. 21 en 22 is die openbaringe van die einde.  
 

Open. 21:1  En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die 
eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie 
meer nie. (Na die duisend jaar sal daar ‘n nuwe aarde met sy hemel wees).  
:2  En ek, Johannes, het die reine stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal 
van VADER uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier 
is.  :3  En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die Tabernakel 
van VADER is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal Sy volk 
wees; en VADER self sal by hulle wees as hulle VADER (YAHUSHA wat die 
Tabernakel is van VADER gaan by ons woon; so gaan VADER ook by ons 
wees as ons VADER).  
:4  En VADER sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood 
meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees 
nie, want die eerste dinge het verbygegaan.  :5  En Hy wat op die troon sit, 
het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie 
woorde is waaragtig en betroubaar  (YAH sê tog duidelik: “Ek maak alles 
nuut, nuwe hemel en aarde”, dus beteken dit dat Hy die oue weer nuut gaan 
maak soos dit oorspronklik was of gaan dit ‘n ander een wees. Vir my is dit 
relevant, want dit gaan ‘n nuwe een wees waar Sy uitverkore op gaan leef). 
   

21:6  En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Omega, die 
begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water 
van die lewe, verniet.  
(Verstaan jy die term wat YAHUSHA  gebruik “Ek is die Alfa en die Omega”.  
Alfa beteken die begin, dus moes “iemand” die Alfa gegenereer het. Voor Alfa 
was daar nie en daarom het VADER Alfa {YAH} gegenereer en daarom is Hy 
die eerste wat gegenereer is). Na Alfa (YAH) was daar baie gegenereer, 
geskape en geformeer, maar nie een van hulle was in die plek of die Alfa self 
nie. Dus is die Alfa (YAH) ook die Omega, (laaste) want die Alfa is deur 
VADER daar gestel as HEERSER oor al VADER se skeppinge).   
 

:7  Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n VADER wees, en 
hy sal vir My ‘n seun wees.  :8  Maar wat die vreesagtiges aangaan en die 
ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars 
en afgodedienaars en al die leuenaars, hulle deel is in die poel wat brand 
met vuur en swawel: dit is die tweede dood.  :9  En een van die sewe engele 
boodskappers wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, 
het na my gekom en met my gespreek en gesê: Kom hierheen, ek sal jou die 
bruid toon, die vrou van die Lam, (m.a.w. die uitverkore volk van YAH).   
:10  En hy het my in die gees weggevoer op ‘n groot en hoë berg en my die 
groot stad getoon, die reine Jerusalem, wat uit die hemel van VADER 
neerdaal;   :11  en dit het die lofwaardigheid van VADER gehad, en Sy lig 
was soos ‘n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspis steen.  
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Open.21:12  En dit het ‘n groot en hoë muur met twaalf poorte gehad, en by 
die poorte twaalf engele boodskappers, en name daarop geskrywe, 
naamlik dié van die twaalf stamme van die kinders van Israel Yashar’EL.  
(Met die gelese vers en vele ander verse het die liberale denke, die wat almal 
in die nuwe Jerusalem wil hê, ‘n probleem. Open.7:4-8; Gen 21:10; 
Deut.4:37; 7:6,7; 10:15; 14:2;  Jes.41:8,9; 45:10.; Eseg.20:5.; Mark.13: 20;  
Joh.15:19.; Hand.13:17.; 1 Pet.2:9.; Matt. 10:6.; 15:24,26.; 19:28.; 25:32, 34.; 
Joh.17:8,9.; Luk.1:33,55,68; 16:8; 19:10. YAH het toegelaat dat Ismael 
weggejaag word dat hy nie kon erf wat aan Isak behoort nie. YAH het plek 
gemaak deur 7 {tog 10} Nephilim volke dood te maak sodat Sy uitverkore 
volk ‘n plek op aarde kon hê. Bo en behalwe die verwysings; wat van die 
Lossings Wet? ‘n Losser kon slegs los as hy in dieselfde bloed was {‘n familie 
lid}   
21:13  Aan die oostekant was daar drie poorte, aan die noordekant drie 
poorte, aan die suidekant drie poorte, aan die westekant drie poorte.  :14  
En die muur van die stad het twaalf fondamente gehad en daarop was die 
name van die twaalf apostels van die Lam (twaalf fondamente is die twaalf 
Apostels, dus maak Paulus nie deel van die fondasie nie. Wat beteken 
“fondasie”, iets waarop gebou kan word. Iets waarop bouwerk rus. Dus as hy 
nie genoem word as deel van die fondasie nie moet hy die vals fondasie 
{Apostel / profeet} wees. Dus kan hy slegs in die plek van die een van die 
Apostels van YAHUSHA wees wat vir ons die ‘anti’ uitwys)!  :15 En hy wat 
met my gespreek het, het ‘n goue meetroede gehad om die stad en sy poorte 
en sy muur te meet. :16  En die stad het vierkantig gelê en sy lengte was net 
so groot as sy breedte.  En hy het die stad met die meetroede gemeet op 
duisend vyf honderd myl; sy lengte en breedte en hoogte was gelyk.  :17  En 
hy het sy muur gemeet op honderd vier en veertig el, volgens ‘n mens se 
maat, wat die maat van ‘n engel boodskapper is. :18  En die boustof van sy 
muur was jaspis en die stad was suiwer goud soos suiwer glas.  21:19 En 
die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande 
edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede saffier, die 
derde chalcedoon, die vierde smarag;  :20 die vyfde sardóniks, die sesde 
sardius, die sewende chrisoliet, die agtste beril, die negende topaas, die 
tiende chrisopraas, die elfde hiasint, die twaalfde ametis.  :21 En die twaalf 
poorte was twaalf pêrels; elkeen van die poorte was uit een pêrel, en die 
straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas.  :22  En ‘n 
tempel het ek nie daarin gesien nie, want Meester VADER, die Almagtige, is 
sy tempel en die Lam.  :23  En die stad het die son of die maan nie nodig om 
in hom te skyn nie, want die lofwaardigheid van VADER het hom verlig en 
die Lam is sy lamp.  :24  En die nasies van die wat gered word, sal in die lig 
daarvan wandel en die konings van die aarde bring hulle lofwaardigheid 
en eer daarin.  :25  En bedags want nag sal daar nie meer wees nie sal sy 
poorte nooit gesluit word nie;  :26  en hulle sal die lofwaardigheid en die 
eer van die nasies daarin bring.  
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Open.21:27  En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid 
en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe 
van die Lam.  22:1  En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van 
die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van VADER en van 
die Lam.  22:2  In die middel van sy straat en weerskante van die rivier 
was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy 
vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies.  :3  En 
daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van VADER 
en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal Hom dien. :4  En 
hulle sal Sy aangesig sien, en sy Naam sal op hulle voorhoofde wees.  
:5  En nag sal daar nie wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, 
omdat Meester VADER hulle verlig; en hulle sal as konings regeer tot in 
alle ewigheid.  :6  En hy het vir my gesê: Hierdie woorde is betroubaar en 
waaragtig; en Meester, die VADER van die reine profete, het Sy engel 
boodskapper gestuur om Sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur.  :7  
Kyk, Ek kom gou. Gered is hy wat die woorde van die profesie van hierdie 
boek bewaar.  :8  En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het; en 
toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete 
van die engel boodskapper wat my hierdie dinge getoon het.  :9  Toe sê hy 
vir my: Moenie! want ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders, 
die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid 
VADER.  :10  En hy het vir my gesê: Moenie die woorde van die profesie 
van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby.  :11  Wie onreg doen, laat 
hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat 
die regverdige nog regverdiger word, en laat die reine nog reiner word.  
:12  En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy 
werk sal wees.  :13  Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die 
eerste en die laaste. :14  Gered is die wat Sy gebooie doen, sodat hulle reg 
kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. 15 
Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die 
moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen.  
:16  Ek, YAHUSHA, het My engel boodskapper gestuur om hierdie dinge 
aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van 
Dawid, die blink môrester.  :17  En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat 
hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat 
wil, die water van die lewe neem, verniet.  :18  Want ek betuig aan elkeen 
wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by 
hierdie dinge byvoeg, dan sal VADER oor hom die plae byvoeg waarvan in 
hierdie boek geskrywe is.  :19  En as iemand iets van die woorde van die 
boek van hierdie profesie wegneem, dan sal VADER sy deel wegneem uit 
die boek van die lewe en uit die reine stad en uit die dinge waarvan in 
hierdie boek geskrywe is.  :20  Hy wat dit getuig, sê: Ja, Ek kom gou. 
Amein, ja kom, Meester YAHUSHA!  :21 Die guns van onse Meester 
YAHUSHA dié Gesalfde sy met julle almal!  Amein.  



777. 
Nou die konklusie oor die trompet en ander gerugte. 

 

Ons bevind onsself nou in die einde van die vyfde trompet en die begin van 
die sesde. Die vier engele boodskapper gaan nou losgelaat word wat die vier 
winde vas gehou het, maar eers gaan daar die man met die inkpot wees wat 
die 144 duisend gaan merk.  
Om te verstaan wat die 144 duisend beteken is baie belangrik. Ek glo dit is 
op baie uitverkore se harte om deel te wil wees van daardie 144 duisend.  Om 
te verduidelik rondom die 144 duisend kan ons kyk na ‘n militêre konsep. 
Die dag toe ek weermag toe gegaan het, het hulle my opgeroep tot diensplig 
na Pretoria. In die eerste paar dae in die kamp het daar valskermbataljon 
manne aangekom en met parade vir ons gevra dat die wat belangstel na vore 
moet tree. Die wat bereid was om na 1 Valskerm bataljon te gaan, wat in  
Bloemfontein was (Hulle moes eers ‘n geskiktheid toetse ondergaan). Jou 
liggaam moes geen gebrek aangehad het nie; jou oë moes 100% gewees het; 
jou IK. moes billik gewees het; Jy moes maer en nie te lank gewees het nie; 
regop loop, ens. Soos die weermag term was: G1 K1. So wil ek dieselfde sê 
van die Rekkies, want van hulle manne het na die Valskerm bataljon gekom 
om manne te soek wat belangstel om by hulle aan te sluit, m.a.w. uit die 
groot nasionale oproep van dienspligtiges is ‘n sekere groep gekies en uit 
hulle is die laaste groep gekies. Jy word nie opgeroep as ‘n Valskerm 
springer nie en so ook nie as ‘n Rekkie nie.  
 
Nou YAHUSHA roep ons op om diensbaar te wees vir Hom (dit is amper 
dieselfde toe YAH net 300 man uit 30 duisend man gekies het vir Gidion 
bende).  Uit die uitverkore Yashar’el het Hy (Leviete) konings, profete en 
rigters gekies om Sy volk te lei, maar met die sesde trompet gaan Hy uit die 
geroepene dissipels 144 duisend rekkies kies.  
 
Nou kan jy vra, maar hoe kan jy kwalifiseer vir ‘n rekkie vir YAHUSHA. 
Soos ek bo genoem het evalueer die Rekkie manne jou as persoon, dus gaan 
YAHUSHA jou ook evalueer. Hy gaan kyk na jou lewenstyl. Hy gaan kyk na 
die versoekinge wat Ha satan jou met lus wou vang en wat jy gedoen en 
besluit het. Hy gaan jou toets en beproef en kyk of jy sterk genoeg gaan wees. 
Hy gaan kyk deur die louteringsproses of jy skoon anderkant kan uitkom en 
Hy gaan kyk wat jy in jou alledaagse doen. YAHUSHA gaan slegs persone 
uitkies wat elke oomblik van die dag vir Hom wil lewe, m.a.w. van jou 
opstaan tot jou gaan lê is dit YAHUSHA. Deur die dag kom jy met mense in 
aanraking wat positief of negatief is wat jy moet help of regsien.  
Dit is ‘n innerlike wil en begeerte om te doen wat YAHUSHA behaag.   
Logies moet jy jou daaglikse take verrig, maar met daardie passie om alles te 
doen tot Sy eer. Onthou eerstens kan jy nie ‘n Rekkie vir Hom wees as jy nie 
bereidwillig is nie en tweedens kan Hy jou nie vat as jy ongeskik is vir die 
take nie.  
 



     778. 
Nou die vraag is, wat behaag en vereis YAHUSHA van Sy 144 duisend. 
 

Hand. 8:12  Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie 
aangaande die koninkryk van VADER en die Naam van YAHUSHA dié 
Gesalfde verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. 
Matt. 5:19  Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en 
die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die 
hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die 
koninkryk van die hemele. 
 
1) Dat daar ‘n VADER is en dat HY ‘n Seun het met die Naam “YAHUSHA”. 
 

Open. 1:1  Die openbaring van YAHUSHA dié Gesalfde wat VADER Hom 
gegee het om aan Sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur,.........  
Open. 1:2  wat getuig het van die woord van VADER en die getuienis van 
YAHUSHA dié Gesalfde alles wat hy gesien het. Open. 2:27  en Hy sal hulle 
regeer met ‘n yster staf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek 
ook van My Vader ontvang het. Open. 3:5  Wie oorwin, sal beklee word met 
wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en 
Ek sal sy naam bely voor My VADER en voor Sy engele boodskappers. 
Open. 3:12  Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van My VADER 
maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam 
van My VADER skrywe en die naam van die stad van My VADER, van die 
nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van My VADER neerdaal, en My nuwe 
Naam. Open. 3:21  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit 
op My troon, soos Ek ook oorwin het en saam met My VADER op SY troon 
gaan sit het.  
Open. 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;  
 
Open. 12:5  En sy het ‘n manlike Kind gebaar, wat al die nasies met ‘n 
ystersepter sou regeer; en haar Kind is weggeruk na VADER en Sy troon. 
Open. 19:15  En uit Sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies 
daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n yster staf regeer, en Hy trap die 
parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van VADER, 
die Almagtige. Open. 21:3  En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: 
Kyk, die tabernakel van VADER is by die mense, en Hy sal by hulle woon, 
en hulle sal Sy volk wees; en VADER self sal by hulle wees as hulle VADER. 
Open. 21:23  En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te 
skyn nie, want die lofwaardigheid van VADER het hom verlig, en die Lam 
is sy lamp. Open. 22:1  En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water 
van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van VADER en 
van die Lam. Open. 22:3  En daar sal geen enkele vervloeking meer wees 
nie, en die troon van VADER en van die Lam sal daarin wees, en Sy 
diensknegte sal Hom dien.  



     779. 
 
2) Dat die 10 Gebooie gedoen moet word.  
 

Gen.2:1-3 Skepper – YAH seën, reinig en rus op die sewende dag. Gen.26:5  
Abraham het Sy verordeninge, gebooie, insettinge en wette onderhou.  
Ex.16:4-30 Die Shabbatsgebod – toets van gehoorsaamheid aan Sy Wet. 
Manna – 40 jaar.  Ex.20:8 Die tien Gebooie. Gedenk die Shabbat, dat jy dit 
afsonder. Ex.31:13,17 Dié Shabbat ‘n ewige teken tussen Skepper en Sy volk. 
Neh.9:13,14  Op Sinai het Hy Sy afgesonderde Shabbat bekend gemaak. 
Matt.5:17-19 Ek het nie gekom om die Wet te ontbind nie , maar om te 
vervul. Matt.19:17  As jy in die lewe wil ingaan, onderhou die Gebooie.  
1 Joh.2:7  Geen nuwe gebod – die ou gebod van die begin af. 1Joh.3:22 Wat 
ons ook al bid ontvang ons omdat ons Sy Gebooie bewaar. 1Joh.3:24 Hy wat 
Sy Gebooie bewaar bly in Hom. 1Joh.5:2, 3 Hieraan weet ons dat ons die 
kinders van VADER liefhet: wanneer ons Hom liefhet en Sy Gebooie bewaar. 
Want dit is die liefde tot VADER, dat ons Sy Gebooie bewaar; en Sy Gebooie 
is nie moeilik nie.  2Joh.1:6 Dit is die liefde van VADER, dat ons wandel 
volgens Sy Gebooie.  Open.12:17 Die draak vertoorn op diegene wat die 
Gebooie bewaar.  Open.22:14 Salig Gered is die wat Sy Gebooie doen. 
 

Open.12:17  En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan 
om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die Gebooie van 
VADER bewaar en die getuienis van YAHUSHA dié Gesalfde hou. 
Open.14:12  Hier kom die lydsaamheid van die reines te pas; hier is hulle 
wat die Gebooie van VADER en die geloof in YAHUSHA bewaar. 
Open.22:14  Gered is die wat Sy Gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die 
boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. 
 
3) Die wat die Shabbat onderhou behoort aan YAH ‘U’ SHA {EK is jou 
Losser} 
 
Gen.2:1-3;  Ex. 13:9; 16:23, 29;  20:10; 31:12-17; 35:3; Lev. 19:29, 30;  
Deut. 11:18;  28:20, 46; Jes. 56:2, 11,12; Eseg. 9:4; 20:12, 20;  22:26;  
Matt. 12:8; Mark. 2:27; Luk. 6:5; 1Pet. 4:17; Open. 14:9-12; 17:5;  20:4 
 
Ek sluit met die woorde: Die sesde basuin gaan nou blaas; is jy gereed?  Kan 
YAH jou kies om deel te wees van die 144 duisend?  Onthou om gekies te 
word moet jy dit begeer.  Matt. 19:27 ...Kyk, ons het alles verlaat en U 
gevolg...  Mat 19:28  En YAHUSHA sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle 
dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte geboorte van bo.....  Mat 
19:29  En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou 
of kinders of grond ter wille van My Naam verlaat het, sal honderd maal 
soveel ontvang en die ewige lewe beërwe.           
 

Amein en HalleluYAH 


