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1330. 
     Die 12 winde aan Henog geopenbaar (Henog: 76). 

 
Daar is 12 Winde en 12 poorte. Daar is 3 poorte / vensters in elke 
windrigting wat 12 poorte gee waardeur die winde gaan. Hier is die wee 
hieronder. 
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Uit die eerste poort kom die wind wat Oostewind genoem word en lê Oos.  
1) Deur die eerste venster (van die drie) wat Suid lê kom: Verlatenheid ; 
Droogte ; Hitte ; Vernietiging. 
2) Deur die tweede venster in die middel wat Oos lê kom: Reën ; 
Vrugbaarheid; Voorspoed ; Dou. 
3) Deur die derde venster wat Noord lê kom: Koue ; Droogte. 
 

Uit die tweede poort kom die Suidewind wat Suid lê. 
1) Deur die eerste venster (van die drie) wat Oos lê kom: Gees van die dood 
2) Deur die tweede venster in die middel wat Suid lê kom: Lieflike geure ; 
Dou  ; Reën ; Voorspoed ; Lewe 
3) Deur die derde venster wat Wes lê kom: Dou ; Reën ; Sprinkane ; 
Verlatenheid. 
 

Uit die derde poort kom die Noordewind wat Noord lê. 
1) Deur die eerste venster (van die drie) wat Oos lê kom: Dou ; Reën ; 
Sprinkane ; Leemte. 
2) Deur die tweede venster in die middel wat Noord lê kom: Lewe ; Reën ; 
Dou ; Voorspoed. 
3) Deur die derde venster wat Wes lê kom: Wolke ; Kwaai Ryp ; Sneeu ; 
Reën ; Dou ; Sprinkane 
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Uit die vierde poort kom die Westewind wat Wes  lê. 
1) Deur die eerste venster (van die drie) wat Noord lê kom: Dou ; Kwaai 
ryp; Koue ; Sneeu ; Ys. 
2) Deur die tweede venster in die middel wat Wes lê kom: Dou ; Reën ; 
Voorspoed ; Seën. 
3) Deur die derde venster wat Suid lê kom: Droogte ; Verlatenheid ; 
Verbranding ; Vernietiging. 
 
Hier is my uiteensetting van die winde wat ‘plae en voordele’ voortbring. 
Soos oudergewoonte gebruik ons Jerusalem as senter punt op aarde; Dus 
van daardie senter punt kan ons nou gemaklik die wêreldkaart uitlê. Ek wys 
net dat ek slegs van die 12 seuns se verstrooide plekke praat op aarde; Dus 
net die twaalf stamme / volke waar hulle hulself tans bevind op die aarde.  
 

Voordat ek kan begin om die winde uit te lê moet ek iets uitwys wat baie nie 
van weet nie. As kind is ons ieder en elk geleer dat die aarde rond is en dat 
daar ŉ suidelike en Noordelike halfrond is. Op die ‘bal’ aarde is die suidelike 
altyd onder en die noordelike altyd bo (wat nie so is nie). As hulle die 
aardbol in ŉ plat vorm voor ons lê wys hulle dat Afrika na die suide en Suid 
Amerika na die weste lê. Om die scenario in meer perspektief te ondersoeke 
moet ons die Skrif nader bring om te ondersoeke na die ware Noord, Oos, 
Suid en Wes op die kompas.  
Ek begin met Noag en sy mense in Gen. 8: 4. En die ark het in die sewende 
maand, op die sewentiende dag van die maand, op die gebergte van Ararat 
gerus. Nou die gebergte sê nie dat dit dié berg Ararat was nie, maar tog 
dieselfde bergreeks. Dus moet ons die bergreeks identifiseer en waar sy 
ligging is. Dit lê op die rand van Turkey en Georgia wat tussen die swart see 
en die Kaspiese see is. As jy die landkaart vat wat ons ken sal dit noord wees 
van Irak. 
Met die informasie het ons nou ŉ punt om van te werk om te kyk in watter 
rigting die volk getrek het.   
 

Ons lees voort in Gen.11:1,2. En die hele aarde het dieselfde taal gehad en 
een en dieselfde woorde. :2  En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle ‘n 
laagte in die land Sínear; en daar het hulle gaan woon.  
Duidelik sien ons dat die mense van Noag, en die ander wat uit die Ark 
geklim het, daar by die gebergte van Ararat gebly het tot en met dit te klein 
vir hulle geword het. Hulle het toe begin om te verhuis na ander weivelde 
waar dit uitgewys word, na die ‘land Sínear’.  
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Sínear is ‘n stad / landstreek waar Nimrod bekendheid ontvang het. Hy was 
die man wat die patryspoort of meer bekend ‘die toring van Babel’ gebou het.  
Dit is ook dieselfde area waar die stad / dorp Ur was waar Abraham en sy pa 
Tera gewoon het onder die heerskappy van Nimrod die verskriklike.  
 

Die Sínear landstreek is geleë in Irak net bokant die Persiese golf. Volgens 
die gebruiklike wêreldkaart lê die Ararat gebergte dan net noord van Sínear. 
Maar as ons nou na die gelese vers kyk sien ons dat hulle oos getrek het na 
Sínear! Dus lê Sínear oos en nie suid van die gebergte van Ararat nie! Ons 
gaan eers voort 
      

Nou dat ons weet waar die mens heen getrek en begin bly het, gaan ons nou 
oor na Abraham. In Gen 11:31 lees ons:  En Tera het sy seun Abram geneem 
en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy skoondogter, die 
vrou van sy seun Abram, en dié het saam met hulle uit Ur van die 
Chaldeërs getrek om na die land Kanaän te gaan. En hulle het tot by Haran 
gekom en daar gaan woon. 
Ons lees dat Abram/Abraham saam met sy pa na Haran verhuis het. Haran 
wat weer terug is na die noordelike deel, volgens die gebruiklike wêreldkaart, 
net onder die gebergte van Ararat. 
 

Kom ons lees nou Gen. 12:1:  En die HERE YAHUAH het aan Abram gesê: 
Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land 
wat Ek jou sal wys.   
Bo het ons gelees dat Tera getrek het na Haran, en Haran is geleë aan die 
onderkant van die gebergte van Ararat, dus het Tera teruggetrek daar waar 
sy voorouers nog steeds gelewe het nadat die ark op die gebergte tot stilstaan 
gekom het. In die gelese vers bo sien ons dat YAH vir Abram sê dat hy nou 
uit daardie mense en familie moes wegtrek en gaan na die landstreek wat 
YAH vir hom sal gee. 
 

Ons lees verder in Gen. 12:5.  En Abram het Sarai, sy vrou, en Lot, sy 
broerskind, geneem en al hulle besittings wat hulle bymekaargemaak en 
die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek om na die 
land Kanaän te gaan en in die land Kanaän gekom. 
Hier lees ons dat Abram wel uit Haran getrek het en in Kanaän aangekom 
het; Kanaän was die gebied waar Sodom en Gomorra was. Dit is ook die 
gebied waar die Dooie see tans is. Ons sien ook dat hulle weswaarts volgens 
die gebruiklike wêreldkaart getrek het, maar as ons kyk na Gen. 12:9 staan 
daar:  Daarna het Abram al verder na die Suidland weggetrek. Dus het 
hulle Suid getrek en nie Wes nie!  
As ons na Gen 12:8 Kyk sal ons nog bevestigings kry oor rigtings nl.: En 
daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bet-el en sy tent 
opgeslaan tussen Bet-el aan die weste— en Ai aan die oostekant, en daar 
vir die HERE YAHUAH ŉ altaar gebou en die Naam van die HERE 
YAHUAH aangeroep.  
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As ons na Bet-el en Ai se ligging op die kaart kyk is dit die teenoorgestelde as 
wat die Skrif vir ons deurgee. Ai lê Noord en Beth-el lê Suid! Ons gaan voort. 
 

In Gen. 12:9 kan ons sien dat hulle wel suidwaarts getrek het en by Egipte 
uitgekom het; Volgens die hedendaagse wêreldkaart moes dit Wes gewees 
het. 
As ons Gen. 13:1 lees moet ons verstaan wat vir ons deurgegee word:  So het 
Abram dan uit Egipte na die Suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele 
besitting, en Lot saam met hom.  
      

Wat onthou moet word is dat die gebergte waar die Ark tot stilstand gekom 
het was die “Noorde punt” vir hulle. Met al my aanhalings kan gesien word 
dat dit wel so was. Dus as ons lees van die ‘Suidland’ moet ons weet dit was 
suid van die gebergte van Ararat.   
 
Samevattend oor die rigtings;  
Die gebergte van Ararat lê “Noord” ; Die Sínear landstreek (Babel) lê “Oos” 
Egipte lê “Suid” ; “Wes” lê dus waar Europa tans is.  
 
Mense Ha satan is magtig en het 100% geweet dat hy ons moet verwar dat 
ons nie weet waar ons, ons werklik bevind op aarde nie.  
 
Hier onder is die kaart soos ek dit vind in die Skrif:  
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Ek werk nou met Jerusalem as die senter punt en kyk daarvandaan wat 
Henog vir ons deurgee. Eerstens die Ooste, dan Suide, dan Noorde, dan die 
Weste soos Henog dit ontvang het.                                                                          
1) Oos van Jerusalem lê “Suid” Afrika, ‘Suid’ Wes Afrika 
2) Suid van Jerusalem lê VSA, Suid Amerika en Kanada 
3) Noord van Jerusalem lê Rusland en Australië  
4) Wes van Jerusalem lê Europa met sy tiental wit lande. 
Soos ons gewaarsku word in Deut. 28 word ons hier ook gewaarsku deur die 
winde van VADER aan Henog. Bly ons in dit wat VADER behaag dan sal die 
middel venster gereeld sy winde deurlaat tot seën vir ons, maar soos ons ook 
geleer het oor die eeue dat die teenoorgestelde altyd ons voorland was.  
 

                      Kom ons kyk wat ons sien uit die winde van Henog: 
Die eerste winde is die Ooste sin (Suid Afrika)  
Deur die eerste venster wat Suid lê kom: Verlatenheid; Droogte; Hitte en 
Vernietiging. Deur die tweede venster wat in die middel is kom: Reën; 
Vrugbaarheid; Voorspoed en Dou voort. Deur die derde en laaste venster wat 
Noord lê kom: Koue en Droogte voort.  
Hier word Afrika as geheel uitgewys. Hetsy die Suide of die Noordelike 
venster kom daar al die goed wat ons ŉ woestyn maak. Van Egipte tot in 
Suidwes het die kontinent meer gegroei na woestyn as na ŉ geseënde streek. 
Ons lees slegs in die geskiedkundige boeke van die groen en geseënde Afrika. 
Tans is dit gestop van al sy prag en praal.   
     

Die tweede wind is die Suide sin (Amerika)  
Deur die eerste venster wat Oos lê kom: Gees van die dood. Deur die tweede 
venster in die middel is kom: Lieflike geure; Dou; Reën; Voorspoed en Lewe. 
Deur die derde en laaste venster wat Wes lê kom: Dou; Reën; Sprinkane en 
Verlatenheid. 
Hier praat ons van die VSA waar die Manasse seun van Josef woon. ‘n 
Geseënde volk was hulle vir ‘n lang tyd deur die middel venster. As ons na 
die Westelike vensters kyk sien ons dat hulle daar ook guns en seën ontvang 
het. Dus het hulle soos Afrika begin met die middelste venster waar net 
seëninge in gelê het. Weens ongehoorsaamheid het hulle verskuif na die 
tweede venster waar hulle soort van gewaarsku word. As ons ook kan sien 
het die sprinkaan en verlatenheid op hulle toegesak. M.a.w. die swart en 
anderskleurige volke het op hulle kom teer en vreet. Soos ons tans  Amerika 
dophou het hulle oorgaan na die laaste venster wat die ‘gees van die dood’ 
voort bring; Dus lê daar ŉ geweldige oorlog en doodslag vir hulle voor die 
deur; Tog is hulle die enigste volk wat ŉ  ‘Lieflike geur’ kan gee.    
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Die derde winde is die Noorde sin (Yashar’EL en Australië) 
Deur die eerste venster wat Oos lê kom: Dou; Reën; Sprinkane en Leemte. 
Deur die tweede venster in die middel wat Noord lê kom: Lewe; Reën; Dou 
en Voorspoed. Deur die derde en laaste venster wat Wes lê kom: Wolke; 
Kwaai Ryp; Sneeu; Reën; Dou en Sprinkane.  
Hier praat ons van Yashar’EL deur tot Australië. Soos die ander winde was 
die lande gevoed in prag en praal tot en met ongeregtigheid daar te vinde 
was. Kyk gerus na so baie opgrawings deur die argeoloë hoe lieflik en lekker 
hulle in die verre verlede geleef het. Weens ongehoorsaamheid het hulle ook 
na die twee buite vensters geskuif. Hier is die straf amper relevant, want die 
guns van VADER rus op die gebiede sodat hulle nie in totaal vernietig sal 
word nie. Terwyl die straf daar gaan val kom die seëninge ook na vore. Die 
sprinkaan verpes hulle en tog kom die kwaai ryp en sneeu voort en vernietig 
die sprinkaan. Daar gaan ŉ groot leemte ontstaan wat niemand werklik weet 
wat met die gebied gebeur nie.     
  
Die laaste winde behoort aan die Weste. 
Deur die eerste venster wat Noord lê kom: Dou; Kwaai ryp; Koue; Sneeu en 
Ys voort. Deur die tweede venster in die middel wat Wes lê kom: Dou; Reën; 
Voorspoed en Seën voort. Deur die derde en laaste venster wat Suid lê kom: 
Droogte; Verlatenheid; Verbranding en Vernietiging. 
      
Hier praat ons van die Europeërs of die Westerling. Hier is die kwaaiste en 
hardste slag van al die winde. Amerika gaan wel vernietig word, maar hulle 
verteenwoordig net een seun wat Manasse is, maar hier in Europa praat ons 
van al die ander kinders van Jakob / Yashar’EL.  
 
Luister nou mooi na die uitleg: Voor die winde deur die middel venster sou 
waai wat voorspoed en seën bring sal Kwaai ryp; Koue; Sneeu en Ys kom 
(Ons praat hier van Rusland, Turkye en al die lande waar die wêreld se 
heidene woon). Na die voorspoed en seën sal daar oor gegaan word na die 
venster weens ongehoorsaamheid. Die guns van VADER sal draai na die 
venster waardeur ‘Groot’ oorlog wat Droogte; Verlatenheid; Verbranding en 
Vernietiging voort gaan bring.  
 
Mense daar is reeds groot konflik tussen die Westerling, Rusland en Asië. 
Dus lê daar ongekende vernietiging vir hulle voor die deur. Ek sien nie eens 
dat daar seën vir hulle in daardie tyd lê nie.    
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Ek gaan vir eers hier stop met die winde van Henog en oor na ‘n openbaring. 
Die openbaring is baie belangrik, want dit het 100% met die mens, Ha satan 
en die winde te doen. Net na die openbaring sal ek oorgaan met my 
konklusie.      
‘n Vriend vra my of ek die Kolbrin Bybel ken, en weet wat werklik in hom 
staan. Ek sê toe nee, maar dat ek wel op die net sal soek na die Bybel. My 
vriend noem my dat hy in ŉ bekende maand brief / boek gelees het oor die 
Bybel waar daar voorspellings was wat in die verre toekoms moet gebeur en 
waarvan dit in ons huidige lewensjare moet gebeur.  
Ek het net die naam Kolbrin op my rekenaar ingevoer toe ontvang ek 
behoorlik alles wat ek hoef te weet oor die sodanige Bybel. Die Kolbrin 
manuskrip / Bybel is so wat 3600 jaar oud en dit was geskryf deur die 
Egiptenare. Die tyd van die geskrewe werke van die Kolbrin was om en by 
dieselfde tyd as wat die “Ou testament” of die Torah van Moses beskryf was. 
Die Kolbrin skrif was op ŉ klomp bronsplaat, in ŉ grot, gevind in Egipte. Met 
ondersoeke het hulle tot skok die ooreenkomste gesien wat hulle daar op die 
plate gelees het en wat werklik in die King James Skrifte staan.  
 

Hulle het vanaf die skepping (Adam en Eva) deur tot en met die besoek van 
die Yashar’EL  ‘n soortgelyke Skrif daargestel as wat ons tans besit. In die 
Kolbrin het hulle die vloed verhaal en alles wat daarna gebeur het tot en met 
die koms van Abraham tussen hulle. Wat vir die ontdekkers opvallendste 
was, was die 10 plae wat hulle so presies deurgegee het terwyl die Yashar’EL  
nog by hulle woonagtig was. Die Kolbrin skrif het in die fynste benadering 
hulle leiding deurgegee wat hulle in Egipte moes deurgaan oor elke plaag. 
Hulle het die uittog van die Yashar’EL  beskryf tot en met die Rooisee waar 
die Farao met sy manne verdrink het. Bo en behalwe dit wat rondom die 
Yashar’EL  gegaan het, het hulle allerhande voorspellings gemaak wat in die 
verre toekoms sou gebeur. Hulle het ook geskryf oor vreemde wesens, 
voorwerpe, planete, ens. (Doen gerus ondersoek oor die Kolbrin skrifte en jy 
sal verbaas wees oor al die goed wat hulle daarin vind). Eers daar gelaat  
 

Baie jare later in  1844 ontdek hulle die Sinai bible / codex Sinaiticus, maar 
ongelukkig nie volledig nie. In 1859 hoor die ontdekkers van die Sinai skrif 
dat die res van die skrif by die Russe lê. Met jare se onderhandeling koop 
Engeland in 1889 die verlore gedeeltes by die Russe vir 100,000 pond. Met 
studie rondom die Sinai Bybel vind hulle dat die Skrif so 340 na Messiahs 
die lig gesien het (dus so 1677 jaar oud). Die skrif is tans te vinde in ŉ 
museum in Engeland. 
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Die Sinai skrif is deur ‘n geskiedkundige (Tony Bushby) ondersoek en 14800 
korreksies opgetel tussen die Sinai skrif en die K J. 1611 skrif. Kort voor lank 
kom die pousdom te voorskyn met hulle skrif Vaticanus bible / codex 
Vaticanus wat 300 na Messiahs (1720 jaar oud is) geskryf was. Tussen die 
skrifte was daar nog vele ontdekkinge; maar hier is my konklusie tussen die 
skrif ontdekkinge.  
In 1609 het James, wat koning van Engeland was, ‘n begeerte gehad na ‘n 
Skrif en het 54 mans afgevaardig om die ou geskrifte op te soek.  
Ek glo dat hulle met die Vaticanus bible / codex Vaticanus geskrifte gesit het 
waarvan hulle twee jaar later na die opdrag van king James met hul vindinge 
aan Sir Frances Bacon oorhandig het. Bacon het die finale en fynere 
afwerking gedoen om ŉ mooi Skrif aan die koning te oorhandig. Nou kan ons 
verstaan waar die 14800 korreksies tussen die Sinai skrif en die 1611 king 
James skrif kom, want die Sinai wat in die 1800 ontdek was, het die 
Vaticanus weerspreek.  
Dus oor die jare lees en bestudeer ons die Skrifte wat uit die Vaticanus Skrif 
(Rooms-Katoliek se Bybel) kom (Dink net ons nuutste verwarde Skrif lê net 
mooi ses vertalings verder weg vanaf die 1611 King James!). 
 
Soos ons nou hier kon sien dat die een skrif die volgende se ontstaan gegee 
het moet ons nou weet dat baie volkere se skrifte ook baie nabye gelykenisse 
van mekaar moet hê. Hoekom sal die vraag wees?  
Wel die grootste bewys kom vanaf die Kolbrin bible wat die naaste een is aan 
die Ou testament ‘Torah’ wat ons ken. Baie ander lande se geskiedkundige 
skrifte praat ook van die skepping, vloed, ens, maar nie so akkuraat soos die 
volk wat direkte kontak met die uitverkore volk gehad het nie. Dus het die 
Egiptenare baie meer informasie ontvang by die Yashar’EL as wat ons weet.  
 
Wat besef moet word is dat Gam die stigter vader van Egipte was (Ps.105:23) 
Dus was dit vir die broers maklik om hul eie skrifte te kon skryf vanaf Adam 
deur tot en met die vloed. So kan ek noem dat die ander volke ook dit geken 
het en hulle eie interpretasies geskrywe het. Wat die Egiptenare werklik laat 
begin skryf het aan die Kolbrin bible was die 10 plae. Hulle het gesien dat 
hulle gode dooie gode was en dat die Yashar’EL se Skepper ‘n ware Skepper 
was.     Dit eers daar gelaat 
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Ek kom nou weer terug na die vraag nl. Hoe kon die Egiptenare reeds 3600 
jaar gelede voorspel wat tans op hede gebeur?  Mense dit is voor die hand en 
tog versteek vir die algemene oog. Ek gee eers ŉ vergelyking dan die 
antwoord. 
ŉ Man (Plaasboer) ontvang by sy pa ŉ groot stuk aarde wat onbewerk en 
wild voor hom lê. Hy gaan saam met sy pa en besigtig die eiendom. Hy weet 
daar moet ŉ lyndraad om die grond gespan word; Die grond moet opgedeel 
word in kampe; Daar moet boorgate gesink word vir windpompe; Daar moet 
skure gebou word; Daar moet ŉ trekker of twee aangeskaf word met al hulle 
implemente om die grond en lande te ontwikkel; Daar moet ‘n dam of twee 
gestoot word vir opgaar water; Water pype moet oral in en op die aarde gelê 
word; Daar moet ŉ ordentlike woonhuis opgerig word met alles rondom die 
huis om dit leefbaar te kan maak. Hy weet om al die bespreekte dinge te laat 
verwesenlik moet daar baie geld en tyd wees, wat hy nie tans het nie.  
Nou hoe gedaan? Soos enige Boer moet hy dadelik aan die werk begin spring 
om dit te ontwikkel wat in sy vermoë is. Om die verhaal kort te maak moet 
ons weet dat dit wat gedoen moet word nie oornag kan gebeur nie. Dus oor 
die jare moet die grond ontwikkel, maar die seun kan dit nie voltooi of 
verwesenlik nie. Self die seun se seun het, kan dit nie klaarkry om die grond 
op volle kapasiteit te ontwikkel nie. Eers hier by die 4de geslag sal die plaas 
ŉ billike omset begin toon.  
 

Wat was die leer hier? Om die eiendom werkbaar te maak moet daar besin 
en beplan word. Daar moet ŉ plan opgetrek word, Die fondasie moet gelê 
word volgens die plan, Die raamwerk moet dan volgens die plan op die 
fondasie gebou word. Dus die wat op die fondasie bou het nie veel van ŉ 
keuse om by daardie plan te bly wat deur die opsteller opgestel was nie.  
 

Hier is my konklusie oor al die gebeure rondom ons.  
(1) Die Ha satan het die wêreld wat ons ken ( lewe) ontvang volgens Luk. 4:6 
En die duiwel sê vir Hom: Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, 
want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil.  Sê hy vir 
YAHUSHA toe hy ons Koning in versoeking gely het.  
(2) Die Ha satan trek ŉ meesterplan op nadat hy die heerskappy by Adam 
ontvang / gesteel het. Gen. 3:15 En Ek sal vyandskap stel tussen jou (Ha 
satan) en die vrou (Yashar’EL ), en tussen jou (Ha satan) saad en haar 
(Adam) saad. Hy (Ha satan) sal jou die kop (koningskap) vermorsel 
(ontneem en syne maak), en jy (Yashar’EL ) sal hom (Ha satan) in die 
hakskeen byt (agterkom en terugneem). 
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(3) Die Ha satan beplan alles haarfyn van toe tot nou.  
(4) Die Ha satan het dadelik aan die werk gespring en sy plan en beplanning 
in skrif geplaas, dus 6000 jaar gelede was dit reeds inwerking.  
(5) Die Ha satan gebruik en misbruik alles tot eie voordeel om sy koninkryk 
plan  te verwesenlik. Eseg.43:8  deurdat hulle hul drumpel by My drumpel 
gemaak het en hul deurpos langs My deurpos, sodat net die muur tussen 
My en hulle was; en hulle het My (heilige) reine Naam verontreinig met 
hulle gruwels wat hulle bedryf het, sodat Ek hulle in My toorn verteer het.  
 
Nou jare na die skepping laat die Ha satan die Kolbrin bible skryf deur sy 
aanhangers / kinders. Hy lê sy meesters plan daarin uit. Stap vir stap gee hy 
deur wat gebeur het en wat in die verre toekoms gaan gebeur. Dit is die een 
waarheid op die ander waarheid wat die mensdom stom slaan, want dit kom 
van die Egiptenaars. Min wetend soos ek bo genoem het dat ‘Gam’ die seun 
van Noag die stamvader van Egipte. Dus weet sy nageslag genoeg om ook ‘n 
Bybel te kon skrywe. ŉ Groot oog oopmaker was vir hulle toe hulle broers, 
die Yashar’EL , by hulle ŉ draai kom maak het. Hulle het toe met ‘n groot 
skok agtergekom dat hulle ‘god’ nie die Skepper van die hemel en aarde was 
nie (Tog het hulle voort geploeter met die Ha satans opdragte).  
      
Nou hier kom die beplanning en voorspellings bymekaar. 
Regoor die aarde ken en weet die mens van die sodanige geheime 
organisasies. Ons praat nou van Vrymesselaars, Jesuïete, Broederbond, ens.  
Elk van hulle het hul eie geskrifte oor hulle moets en moenies. Ek wil amper 
sê dat die boeke wat deur hulle as sodanig ‘heilig’ beskou word net 
oëverblindery is. Elk van hulle het kamers vol geheime wat geen mens 
kamma mag aanskou nie. Elk het sy Bybel wat sy aanhangers beïnvloed en 
tog is dit ŉ kullery.  
Die oorspronklike plan / hand boek van Ha satan is uit die Kolbrin bible 
geskryf deur tot en met die Vaticanus bible. Tussen al die geskrifte lê baie 
numeriese waardes vir die Ha satans werkers om sy opdragte uit te voer.  
 
Nou kom ons by die vraag: wie is die Ha satans werkers? Ons weet wel van 
die sodanige organisasies, maar wie is die werkers wat van die vroeë eeue al 
die dinge laat gebeur en bewaarheid? Hoe is dit moontlik om oor al die eeue 
die Ha satans plan te laat verwesenlik. Waar lê die Ha satans spoor wat die 
mens op aarde nie kan sien nie?  
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Ek gaan gou weer terug na die Egiptenare. As jy ŉ Farao van Egipte aanskou 
sal jy sien dat hy ŉ slang embleem op sy voorkop dra, so doen die Hindoe en 
ander heiden nasies ook; Dus sit ons met ŉ geassimileerde geloof strategie 
van die Ha satan uit al die gelowe op aarde.  
 
Kom ons kyk na ‘’n verduideliking: Kennis het sy ontstaan gehad in die tuin 
van Eden. Die mens was verlei daardeur om ‘’n begeerte daarna te hê. Dus 
wou hy dit leer sodat dit deel van hom kan word. Om kennis deel van jou te 
maak moet reëls en orde gehandhaaf word (lees gerus deur die geheime 
boeke en skrifte hoe belangrik dit vir die leergieriges is om orde in hulle 
geloof in te bou tot beskerming en behoud).  
Kom ons kyk gerus na die Hindoe, Vrymesselaar, Egipte, Grieke, ens. Hulle 
gebruik almal die Kundalini slang wat met die Chakras op beweeg in die 
ruggraat. Die slang begin van onder in die mens se nersderm en beweeg al 
met die ruggraat op. Daar is 33 ruggrate wat 33 vlakke van geheime beteken, 
33 trappe om te klim voordat die brein beruik word. Nou voordat die slang 
sy pad kan begin stap deur jou ruggraat moet jy as heerser van jou eie 
liggaam afstand doen of oorgee dat dit beheer en oorheers mag word. Hulle 
noem dit die “pienk doller” Op die 3de graat sal jy jou oorgee aan sodomie 
sodat jy die pad kan stap na beligting. Met die tog van die slang kom hy by 
die brein uit. Hy beur dan deur die kopbeen en kom te voorskyn aan die 
voorkop (nou verstaan ons beter waar die slang aan die voorkop van die 
Farao’s kom). Die beligte manne ontvang nou die alsiende oog van die 
Egiptiese god “Horus”                           
          
Ek vra weer die vraag: wie is die Ha satans werkers? Is dit sy eie kinders? 
Wie is hulle? Onmiddellik wil ons noem dat dit die ‘Jode’ is, wat in ‘’n 
mindere maté reg is, maar dat dit wel die “beligte man orde” is wat 
ongelowige skatryk is. Daar is ‘’n groep op aarde wat ‘’n direkte bloedlyn 
(biologiese) van die Ha satan is. Hulle is ‘’n hand vol kinders, maar 
ontsettend ryk. Hulle is onverstaanbaar ryk. Hulle het bo en behalwe die 
derduisende organisasies regoor die aarde, waarmee hulle hul pa ‘Ha satan’ 
se opdragte uitvoer en dan nog ses kamers of die ronde tafel groepe. Die 
twee groepe wat uitstaan is die Bilderberg en Club of Rome groepe. Die 
“Rome” lig dadelik die wenkbroue om uit te wys dat hulle tot vandag nog die 
gode van Egipte, Rome en die Hindoe aanbid, en  so ook die Ha satan “hulle 
pa” se eeue oue plan te laat verwesenlik.  
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Ek wil net twee persone uitlig nl.: George Soros van Amerika en koningin 
Elizabeth van Engeland wat deel uitmaak van die beligte kinders van Ha 
satan. Ons hier in Suid-Afrika word 100% beheer en bestuur deur ‘’n man 
met die naam van George Soros (soos hy Amerika ook deur mekaar maak). 
Al die moorde en verdrukking kom van George en sy familie. Koningin 
Elizabeth aan die anderkant het telkemaal gesê wat gaan gebeur oor die 
aarde waarvan sy genoem het dat die jaar 2017 die jaar gaan wees waarvan 
die 3de wêreldoorlog gaan uitbreek. Die ryk familie het genoem dat hulle die 
aarde se populasie wil afbring van 7.2 biljoen mense na 500 miljoen mense! 
Mense die nageslag van Ha satan is gevoelloos en koud teenoor alles rondom 
hulle. Hulle is die wesens wat biljoene al oor die aarde vermoor het. Met ‘’n 
passie voer hulle die opdragte uit wat in die handboek (beplanning) staan 
wat reeds 6000 jaar terug begin het in die tuin van Eden. Wat later van jare 
oorgeskryf was as die “Kolbrin bible”.  3600 Jaar gelede het die Egiptenare 
hulle gode met die besoekende Yashar’EL  se Skepper by hulle die beligte 
Farao’s opgewakker tot vandag toe. Eers daar gelaat 
 
(Net vir die interessante: Het julle geweet dat ‘’n demoon geensins bang is 
vir die boodskappers (‘engele’) van YAH nie. Hulle is 24 / 7 in konflik met 
die boodskappers van YAH. Nou die kinders van Ha satan is die demoon se 
baas / heerser. Dus is die kinders van Ha satan baie erger as die demone. 
Daar is geen lewe op aarde wat hulle nie haat nie; Van ‘’n insek tot en met 
die uitverkore van YAH is vir hulle ‘n irritasie. Hulle eie bestaan is vir 
hulself ‘’n probleem. Oor die eeue maak hulle onder mekaar dood sodat 
daar nooit van die Ha satan plan mag gewyk word nie).       
 
Ons gaan ’n kortliks samevatting vat oor die geheime van die Ha satan en sy 
kinders: 
(1) Die Ha satan ontvang in Eden ‘koningskap’ en heers oor YAH se skepping  
(2) sy plan word in die wiele gery toe die waters oor die aarde gekom het 
(3) Die Ha satan se biologiese ‘saad’ word oorgedra (voor die vloed van Noag 
tot ná die vloed) in die vrou van ‘Gam’.  
(4) Gam, die voorvader van Egipte, se nageslag skep hulle eie gode.  
(5) + - 900 jaar na die vloed het hulle hul eie Bybel met hulle eie gode wat 
hulle aanbid (die Kolbrin bible wat 3600 oud is).  
(6) Ha satan plaas sy nageslag op strategiese plekke regoor die aarde en 
begin met alle gode aanbidding waarvan ieder en elk ‘’n afbeelding is van die 
oorspronklike.  
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(7) Nie een van Ha satan se kinders mag aan ‘’n geloof (soos die uitverkore 
kinders van YAH ook nie aan ‘’n geloof mag hoort nie) behoort nie.  
(8) Gevoelloos is die Ha satan se kinders wat reeds biljoene op aarde 
vermoor het en so ook die eerste wêreld en die tweede wêreldoorlog beplan 
het.  
(9) Die Ha satan se kinders is besig met sy laaste en finale plan uitvoering. 
Hulle wil oor die 6 biljoen wesens op aarde doodmaak met die 3de 
wêreldoorlog.  
Ek gaan nou oor met ‘’n samestelling van bo, en dit wat ons gelees het van 
Henog se winde: 

Oostewind waar Suid-Afrika lê:   
1) Die eerste venster beteken eerste tyd-vlak wat vir die Ooste voorlê. Daar 
sou volkere woon wat verstandeloos sal wees; Geen ontwikkeling sal aan 
verstandelose volkere toelaat word nie.  Die Ooste sal verlate en vergete wees 
vir die wêreld vir ‘n tyd. Ons kan noem verlore die sin dat dit weg sal wees 
uit die oog van die ontwikkelde wêreld (in bewaring). Gedurende die tyd-
vlak sal die Ooste verlate geword. Daar sal groot tekorte onder die 
verstandelose volke wees, so ook armoede, hardheid, geen voeding en 
opvoeding. Hulle sal altyd in geweld (as tiranne) teenoor mekaar optree en 
daardeur sal hulle getalle laag bly. Die Afrika volke sal altyd as vreemdes vir 
mekaar wees weens eie vernietiging en oordele. Hulle sal dus niks besit en 
leë volkere bly.    
2) Die tweede venster / tyd vlak vir die Ooste: Afrika word ontdek deur die 
blanke volke. Hulle sal die land kom voed in geregtigheid met seëninge van 
VADER. Die Ooste sal herleef om vrugbaar te wees. Daar sal voortplanting 
en baar van kinders wees. Voorspoed en welvaart met groot vermeerdering 
in alles wat hulle sal aanpak. Soos dagbreek sal al die welgevalle eerstelinge 
van die Ooste wees. Dus sal die Ooste ‘n produktiewe tyd-vlak betree.  
3) Die derde venster / tyd vlak vir die ooste: Daar sal die teenoorgestelde 
intree as wat hulle beleef het toe hulle na die Ooste gekom het. Die 
wêreldling sal gevoelloos optree teenoor die Ooste. Verlore en verlatenheid 
sal die Ooste weer instaar. Groot gees en vleeslike droogte sal intree waar 
groot armoede en geen voeding vir die Oos land sal wees nie. ‘n Harde en 
behoefte volk sal moet smeek vir gees en vleeslike hulp / voeding.  
 

Suidewind waar Amerika lê 
1) Die eerste venster / tyd vlak vir die Suide: ’n Landstreek waar geen lewe of 
laat lewe sal wees. Geen vooruitgang weens volkere wat mekaar uitmoor. ‘’n 
Leë tyd-vlak sal die Suide ervaar tot en met.     
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2) Die tweede venster / tyd-vlak vir die Suide: Die wit man ontdek  Amerika 
en dit skenk ‘’n lieflike geur aan VADER. Welgeval sal  Amerika betree met 
die seën van VADER. Die wit volk wat die land betree se eerstelinge sal soos 
dagbreek voorvader verskyn.  VADER sal hulle seën en voed met 
geregtigheid. Voorspoed met welvaart en rykdom sal hulle vooruitgaan. Die 
lewe in die Suide sal ‘’n groot momentum van vooruitgang ervaar.  
 

3) Die derde venster / tyd-vlak vir die Suide: Die landstreek sal oorgaan om 
vernietig te word. Daar gaan ’n geweldige oorlog wees en massas mense sal 
doodgaan. Swart volkere sal die wit man kom pla en die landstreek kom 
opvreet. Groot gees en vleeslike behoefte sal ontstaan.  Die landstreek gaan 
verstoot word deur die wêreld en sal dus verlate wees. Groot slagting sal op 
die Suide heers, maar weens dit VADER se lieflike geur volk is sal seën en 
voeding voorbestaan. Geregtigheid sal weer gegun word vir die Suidland tot 
bestaan.    

Noordewind waar Jerusalem / Australië lê 
1) Die eerste venster / tyd-vlak van die Noorde: ‘’n Geseënde en welgevalle 
lande sal dit wees. Van die tyd van ‘begin’ sal die streek die geboorteland bly. 
Die streek sal altyd in VADER se guns bly. Met die geseëndheid sal daar in 
dié tyd-vlak menigte van vernietiging ontstaan; Deur vreemde swart massas 
sal dood en moorde toe tree in daardie gebied. ’n Groot leemte sal toe tree, 
weens geestelike dood, waarvan die streek leeg sal loop van die ware 
bewoners.  
 

2) Die tweede venster / tyd-vlak vir die Noorde: Lewe sal uit verdrukking 
voortbestaan en vooruitgang geniet. Gees en vleeslike voeding sal tot 
geregtigheid gereken word. In welgevalle sal VADER oor die eersteling en 
nageslagte sien. Welvaart en rykdom sal hulle proe, ja so sal vooruitgang vir 
die blanke volk van die Noorde in sukses wandel. 
 

3) Die derde venster / tyd-vlak vir die Noorde: ‘’n Groot bedekking van 
blindheid gaan oor die streek val. ‘’n Doek sal dit wees wat hulle sal 
belemmer om ‘’n keuse te maak in goed en kwaad. Soos kwaai ryp sal hulle 
bedek word wat vas sal hou tot verbranding en vernietiging. Menigte 
anderskleurige volke sal die Noorde kom vernietig. Hulle gaan die streek 
opvreet en besaai met dood deur slagting onder die kinders van VADER.  
Hulle gaan die hele Noord land bedekking en dit tot ŉ stilstaan dwing. Tog 
met al die onbeweeglikheid en oorgawe sal VADER hulle nog steeds seën. 
HY sal hulle nog steeds voed. VADER sal met welgevalle op SY eersteling 
sien en hulle red voor die koms van SY Seun ‘ons Koning’.  
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                                                 Westewind Europa lê 
1) Die eerste venster / tydperk van die Weste kom: Welgevalle en seën. Die 
eerstelinge van die Weste sal wees soos dagbreek voor die son. Die eerste 
blanke volke gaan eers kwaai deurloop deur die gelowe en lewenstyl. Baie 
gaan gees en vleeslik gedood en verbrand word. ‘’n Moeilike tyd-vlak, onder 
die toesig van VADER, sal dit wees. Al die volkere wat voor die kinders van 
Jakob / Yashar’EL  in hulle streek sal wees, sal die teenoorgestelde as hulle 
wees. Hulle sal gevoelloos teenoor die kinders van VADER wees. Die kinders 
van Jakob / Yashar’EL  sal geestelik bedek word sodat hulle tot stilstaan 
gedwing gaan word. Die bedekking sal neutraal wees, dus sal hulle oorgegee 
word tot geen beweging en verharding. ‘’n Koue, gevoelloos en deursigtige 
volk sal in die Weste vir ‘’n tyd heers.  
2) Deur die tweede venster / tyd-vlak vir die Weste: ŉ Welgevalle en ŉ 
geseënde tyd-vlak sal hulle ingaan weens die intrek van die uitverkore volk 
van YAH. Al hulle eerstelinge sal soos dagbreek wees vir VADER en voeding 
sal hulle kry op hulle tyd. Welvaart, rykdom, vooruitgang en sukses sal hulle 
ervaar in die tyd-vlak, ja met blydskap sal hulle voorspoed en sukses beleef.   
3) Die derde venster / tyd-vlak vir die Weste: Daar sal ‘’n groot gees en 
vleeslike tekorte ( geestelike armoede) ontstaan. Daar sal geen geestelike 
voeding meer wees. Hardnekkige en leweloos sal die volkere in die Weste 
ervaar. Daar sal ‘’n dorste wees, maar met geen voeding. Die wêreld sal die 
Weste alleen laat weens die strafgereg wat daar sal woed. Weens hul 
verharding sal hulle ‘’n uitgedroogde stuk land word wat ŉ slegte smaak aan 
VADER gee. Die Weste sal net vernietiging en oordeel in die gesig staar in 
die tyd-vlak. ‘’n Op-gebreekte gebied wat leeg sal wees lê vir die Weste voor.  
 
 

Met die skokkende winde van Henog moet ons kyk wat het dit veroorsaak en 
wat staan ons te doen. Bo het ons gesien waarvan die plan kom om die 
aardse beheer toe te pas. Lucifer / Ha satan het hom 100% gekonsentreer op 
gelowe, want hy het geweet dit is die mens se swak punt. Ek gaan weer ‘’n 
keer die geloof van die Egiptenare so ‘’n bietjie oopmaak om te sien wat die 
Ha satan se einddoel kan wees.  
 

Lucifer moes ‘’n samestelling uit gelowe vind weens die mens se eie 
verdeeldheid. Voor die vloed van Noag het Lucifer en sy maats willekeurig 
gemaai onder die skepping van YAH. Na die vloed moes hy weer van voor af 
begin om te heers oor YAH se skepping. Met baie ondervinding weet hy waar 
en hoe om die wesens op aarde te beheer en te verly.  
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Bo en behalwe die Hindoe geloof wat die oudste geloof op aarde is (na die 
vloed van Noag) het hy by die antieke Egiptenare baie verskillende gode en 
godinne gevind (114 gode) waarin hulle geglo het. Elkeen van hulle gode en 
godinne het hul eie rol gespeel in handhawing sodat vrede en harmonie 
regoor Egipte kon geskiet. Sommige gode en godinne het deelgeneem aan 
die skepping, sommige het die vloed elke jaar gebring, sommige het 
beskerming verleen, en sommige het vir mense sorg geneem nadat hulle 
gesterf het. Ander was óf plaaslike gode wat dorpe verteenwoordig het, of 
minderjarige gode wat plante of diere verteenwoordig het. Die antieke 
Egiptenare het geglo dat dit belangrik was om hierdie gode en godinne te 
herken en te aanbid sodat die lewe glad kon verloop. 
 
Hier is een van hulle stellings nl.: Eers was daar net die god Nun. Daar het 
nog niks uit die donker waters van chaos nie gekom nie. Op 'n dag het 'n 
heuwel uit die water opgestaan. Hierdie heuwel is Ben-Ben genoem. Op 
hierdie heuwel het Atum, die eerste god, gestaan. Atum hoes en spoeg uit 
Shu, die god van die lug, en Tefnut, die godin van vog. Shu en Tefnut het 
twee kinders gehad. Eerstens was daar Geb, die god van die aarde. Toe was 
daar Nut, die godin van die lug. Shu lig vir Nut op, sodat sy 'n kappie oor 
Geb geword het.  
Nut en Geb het vier kinders met die naam Osiris, Isis, Seth en Nefys. 
Osiris was die koning van die aarde en Isis was die koningin. Osiris was 'n 
goeie koning en het jare lank oor die aarde geheers. Alles was egter nie goed 
nie. Seth was jaloers op Osiris omdat hy die owerste van die aarde wou 
wees. Hy het angstiger en angstiger geword tot op een dag dat hy vir Osiris 
vermoor het. Osiris het in die onderwêreld afgegaan en Seth het op die aarde 
gebly en koning geword. Osiris en Isis het een van hulle seuns genoem 
Horus. Horus het teen Seth oorlog gevoer en die troon herwin. 
Daarna was Horus die koning van die aarde en Osiris die koning van die 
onderwêreld. Ek stop eer daar 
 
Hoor julle al die gode en posisies wat hulle gehad het? Ek lig net een van die 
Egiptiese gode uit, wat geheim gehou was vir baie jare, en dit was die god 
met die naam ‘Thoth’, hy was die god wat baie oor astrologie en vreemde 
wesens geskryf het. Thoth was nou die eintlike god wat die Kolbrin Bybel 
laat skryf het deur ‘’n paar honderd onderdane. Baie van sy werke is ontdek 
en weggesteek vir die publiek vir baie jare. Hy was die god van wysheid 
waarvan die Egiptenare baie respek voorgehad het. Hy is die eintlike god wat 
die toekoms voorspel het. Eers daargelaat    
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Ek gee weer ‘’n kort samevatting;  
Ons wat tans in die sodanige moderne wêreld leef, leef met baie antieke 
simbole saam (die oog van Horus; die Egiptiese piramiedes; die gebede 
word afsluit met ŉ Egiptiese god aan ‘Amun’ die songod; die piramiede op 
geld en algemene advertensies; die kruise; ens.).  
Onwetend leef ons saam met die ware nageslag van Lucifer en daarom al die 
eeu oue embleme van Egipte / Hindoe. Daar is nie ‘’n plek op aarde waar jy 
die eeu oue embleme van die gode optel nie. Dit is op landsvlae, lands 
wapen, geld, hof en staatsgeboue, geregtelike dokumente, kerke en op alle 
advertensie van groot en klein organisasies se produkte (halaal & Beth din). 
 
Mense die aarde is reeds 99% deur die Ha satanskinders  reggestel en in plek 
sodat die beligte kinders van Lucifer hulle een wêreld orde kan verwesenlik.  
Wat hulle laaste skyf gaan wees is om die wêreld populasie minder te maak. 
Tans is daar so 7.2 biljoen wesens op aarde waarvan hulle net 500 miljoen 
wil hê. Dus beplan hulle hul laaste wêreldoorlog waarvan die Britse koningin 
dit op haar laaste verjaarsdag (2017) genoem het (min wetend weet ons 
Skepper wel van al hulle beplanning en hulle geheime). 
                
Ek sluit met die winde van Henog en die oplossing aan die onderkant.  
 
Henog se windrigtings oor die aarde (soos ons hom tans bewoon) is reeds in 
die regterkantse venster regoor die aarde wat die vervulling tyd-vlak is.   
 
Die Ooste (Suid-Afrika) daar sal baie opstande en revolusies wees.  
’n Slagting onder die wit volk van YAH. Groot persentasie van die volk van 
YAH sal gedood word weens hulle oneerlikheid, gelofte breking, 
verbastering, hoerery, klomp geloof hoerhuise (kerke). Daar gaan ‘’n 
verhardheid van harte wees waar voeding nie meer sal help nie. Baie gaan 
gedood word en die wêreld gaan nie toetree om te help nie. Gevoelloos gaan 
die wêreldling wees teenoor die Ooste.   
 
Die Suide (Amerika) Daar gaan ’n geweldige oorlog wees en massas mense 
sal doodgaan. Revolusie en onderlinge geskille gaan die volk op hulle knieë 
dwing.  Die land gaan verstoot word deur die wêreld en sal dus verlate wees 
met geen hulp.  Die volk het ‘n geestelike verwarring en ‘n behoefte sal 
ontstaan.  VADER sal intree vir die Suide weens die lieflike geur wat hulle vir 
HOM gee. Die volk moet op hulle knieë bly sodat herstel moontlik sal wees.  
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Die Noorde ( Yashar’EL  / Australië) ‘’n Groot bedekking van blindheid gaan 
oor die streek val. ‘’n Doek sal dit wees wat hulle sal belemmer om ‘’n keuse 
te maak in goed en kwaad. Verharde volk sal daar woon. Geen ware 
uitverkore sal daar te vinde wees nie. Vernietiging is hulle voorland.  VADER 
sal wel die streek aansien en bewaar vir SY kinders.  
 
Die Weste (Europa). Daar sal ‘’n groot geestelike verwarring ontstaan. Die 
volke sal verval in traak-my-nieagtigheid. Die leuse van die okkultiste van 
“doen wat jy wil” sal hoogty vuur. ‘n Verharding van hart sal heers dat geen 
dors na ware geestes voeding  daar sal wees nie. Weens hul verharding sal 
hulle ‘’n uitgedroogde stuk land word wat ŉ slegte smaak aan VADER gee. 
VADER gaan die gebied straf en die Weste sal net vernietiging en oordeel in 
die gesig staar in die laaste tyd. Dit sal ’n Op-gebreekte gebied wees wat leeg 
en verlate sal wees waarvan die wêreld die Weste alleen laat weens die 
strafgerig wat daar sal woed. 
 
Ek sluit met my beskeie siening wat voorlê vir die wêreld volgens die beligte 
manne: 
Die aarde staar ‘n laaste oorlog in die gesig. Die twee wêreldoorloë van die 
verlede was deur hulle georkestreer. Hulle het die aarde opgedeel sodat elk 
van die ronde tafel families ‘n stuk aarde kan besit as hul eie. Hulle soek 
geen swart volk (dit sluit die geel volke in) op aarde nie en dus moet hulle 
uitgewis word. Hulle gaan Amerika gebruik soos hulle met die vorige oorloë 
gedoen het. Hulle mikpunt is dat Amerika, Asië saam met Rusland moet 
verwoes.  
Wat tans nou gebeur is dat Rusland (saam met China) besig is om die 
Noorde (Yashar’EL , Palestina, Iran, Irak, ens.) aan te val wat konflik regoor 
die wêreld bring. Korea is ook besig om met Amerika (Japan) skoor te soek.  
 
Nou kan ons die vraag vra: maar waar woon die organiseerders wat die 
wêreld wil reg skut vir hulself? Duitsland en Switserland  
Die veragte wêreld heersers het Duitsland met die vorige oorlog vir hulself 
geannekseer. Hulle het gou vir die wêreld genoem dat die Duitser 6 miljoen 
Jode gedood het (wat nie waar is nie) en deur die skuld op die Duitsers te 
pak het hulle meer as 40 miljoen Duitsers uit gemoor! Ek glo en vertrou dat 
daar nou ‘n laaste heerser in Duitsland gaan opstaan wat die “ronde tafel” 
manne gaan uitlig. Daar gaan ‘n verskriklike oorlog wees wat vir die 
mensdom onbekend gaan wees.  



          1272. 
Mense ons volk se redding lê in die volgende woorde wat aan Henog 
geopenbaar was vanaf 45 tot 63.  
45:3. Daardie dag sal MY Uitverkore Een op die troon van Geregtigheid sit, 
en Hy sal hulle werke toets en hulle plekke van rus sal ontelbaar wees. 
Hulle siele sal versterk word wanneer hulle MY Uitverkore Een sien, en 
wanneer hulle die Naam van MY Afgesonderde en Glansrykheid aanroep. 
(Open. 3:21) 4. Dan sal EK MY Uitverkore Een tussen hulle laat woon, en 
EK sal die hemele verander en Hom ‘n ewige seën en Lig maak. (Joh.8;12) 
 
46: 1-3  Daar het ek Een gesien wie die Maghebber van Dae was, en SY 
hare was so wit soos wol, en by HOM was ‘n ander Wese wat die voorkoms 
soos die van ‘n Adamiet besit, Sy gesig was gevul met medelye, net soos van 
die reine boodskappers (Dan. 7:9). : 2 Ek het aan die boodskapper wat 
saam met my was en wat al die geheime dinge aan my gewys het, gevra 
wie daardie Seun van die Adam is, en waarvandaan Hy kom, en waarom 
Hy tesame met die Maghebber van Dae is ? (Dan. 7:10) 3. Hy het 
geantwoord en aan my gesê: Hierdie Seun is die Seun van Adam wat 
Geregtigheid besit, by wie Geregtigheid inwoon en wat al die skatte 
openbaar van die wat geheim gehou is. Omdat die Heerser van die geeste 
Hom verkies het en wie se lot voorrang by die Heerser van die geeste geniet 
weens Sy opregtheid vir ewig. (Matt. 3:17; 17:5; 2 Pet. 1:17)  
 
48:2,2 In daardie uur is die Seun van Adam benoem voor die Aangesig van 
die Heerser van die geeste is Sy Naam voor die Maghebber van Dae 
genoem. (Joh. 5:43; 10:25):2. Hy is die Magtige in al die geheime van 
regverdigheid en die ongeregtigheid sal soos ‘n skaduwee verdwyn, en nie 
meer bestaan nie, want die Uitverkore Een sal voor die Heerser van die 
geeste staan, en Sy Glansrykheid is vir ewig tot in ewigheid, en Sy Mag tot 
in alle geslagte. (Hand. 7:56)  
 
51.:3. Die Uitverkore een sal in daardie dae op MY troon sit. En uit Sy 
Mond kom voort al die geheime van Wysheid en Raad, want die Heerser 
van die geeste het dit aan Hom gegee en Hom verhoog. (1 Pet. 1:2; 2:4,6)  
 
Hoor jy al die woorde wat gespreek was volk van YAHUAH !  
Vertel dit vir almal rondom jou sodat Sy koms spoedig kan wees. HY wag op 
ons, moet asseblief nie talm nie, want die tyd is min.  
                                                 Bedink al die woorde    


