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Referaat gelewer by die 8ste Volksvergadering van die Geloftevolk 
van Suid-Afrika op 17 September 2016 te Orania. 

 
Skuiling by die Allerhoogste in die dae van benoudheid. 

 
Geliefde Volksgenote, 
 
Wat kan ons doen om te skuil by die Allerhoogste in tye van benoudheid? 
Dit is komplekse onderwerp. Ons kan lank daaroor praat, maar tyd is 
min. Ek gaan fokus op sekere punte. Indien ek iets uitlaat, kan ons later 
daaroor gesels. 
 
Vir gebeure wat moontlik in die toekoms kan wees, kan ons geen tye aan 
koppel nie. Maak seker dat u saak met ons Hemelse Vader elke dag reg 
reg is, kom al u verantwoordelikhede vir ‘n normale lewe na, en wees 
verder voorbereid op waarskynlike gebeurlikhede. Ons Hemelse Vader se 
beloftes vir Sy Koninkryk sal in vervulling gaan. Ons vertrou op Hom. Hy 
alleen ken die tye. Bly produktief, bly gesond. Onthou: oom Siener het 
gesê: “vir hulle wat weet sal dit nie so erg wees nie.” 
 
Ek gaan nie baie oor fisiese nood-voorbereiding sê nie. Ek aanvaar dat 
die mense wat oor die jare besluit het om voorbereiding te tref in geval 
van enige nood, hulle noodvoorrade gereed hou. Ek aanvaar dat u 
ingeskakel is in ‘n omgeegroep. Ek aanvaar dat u weet waar u veilige 
areas is. Indien u nie bogenoemde in plek het nie, doen self ondersoek, 
daar is organisasies wat verskeie riglyne het. Ek gaan nie vandag oor 
mensgemaakte benoudheid soos politieke onstabiliteit, rewolusie of 
finansieële krisisse praat nie, omdat baie alreeds daaroor gepraat het. Ek 
sal enkele opmerkings maak oor benoudheid deur moontlike natuur 
rampe soos vloede, aardbewings, meteoriet reën, tsunami’s, wind, 
droogte, hongersnood, koue, tektoniese plaat verskuiwings, magnetise 
pool verskuiwing, ens.  

 

Video vertoning van ‘n aardbewing: groepe teenoor enkelinge. 

 

Natuur gebeure vanaf 2010: 
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Vanaf 2010 - eksponensieële toename in aardbewings. 
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Vanaf 2012 - meer as 40 gevalle wêreldwyd van rooi watermassas.
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2016 Vloede in Texas, VSA 
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Parys 

 
 
2009-2016 Meteorite en Komete: 
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Veranderings in ons hemelruim. Venus, Marsen Jupiter is baie 
helderder. 
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Magnetiese pool verskuiwing 
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Verwagte verandering in die Noord-Amerikaanse landskap (1985 US 
Navy Map.) 

 
 
Tektoniese plaat risiko’s in Suid-Afrika. (Volksblad 6 Augustus 2014) 
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Daar is groot fisiese verandering in die wêreld aan die gang. Doen 
asseblief ook u eie navorsing. 
 
In hierdie aanbieding gaan ek verder tyd spandeer aan wat ons uit die 
Bybel kan leer. Daar is baie menings en sienings. Elke persoon is geregtig 
op hul eie. Onthou asseblief, dat die verantwoordelikheid bly by elke 
individu om hul eie besluite te neem.  
 
Ek hou aan u enkele gedagtes voor om die ter bespreking: 
 
 
 

1. Wat sê ons Hemelse Vader? 
 

Hy sê: “ roep My aan in die dag van benoudheid:  
Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer. (Psalm 50:15) 
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2. Wat leer ons van Noag, Josef, Moses, Dawid en Elia? 

Noag was gewaarsku deur ons Hemelse Vader oor die oordeel wat oor 
die hele aarde sou kom. Noag was gehoorsaam en kry die ark gereed. 
Geestelik en fisies was hy dus voorbereid. So skuil hy by die 
Allerhoogste voordat dit ‘n tyd van benoudheid geword het. Hy en sy 
gesin word gered.  
 
Ons sien nog ‘n voorbeeld van voorbereiding. Farao word in ‘n droom 
gewaarsku deur ons Hemelse Vader. Josef lê die droom uit en die 
waarskuwing word aanvaar. Hulle berei voor vir die droogte, en sy 
familie word so gered.  
 
Moses het ‘n lang geestelike worstelstryd gehad. Hy aanvaar later sy 
roeping. Daarna doen hy fisies wat JaHWeH vir hom sê, en Israel word 
uit slawerny verlos. 
 
Dit is 3 voorbeelde van voorbereiding en dan benoudheid. Dawid en 
Elia was in benoudheid. Kom ons kyk na hulle voorbeelde: 
 
Dawid was benoud was toe Saul hom wou doodmaak. Hy sê in Psalm 
23 “al gaan ek deur ‘n dal van doodskaduwee, ek sal nie vrees nie”, en 
in Psalm 91: “Ek sal tot JaHWeH sê: My toevlug en my bergvesting, 
my Elohim op wie ek vertrou.”  
 
Dawid was ‘n krygsman. Gewoond om te veg. In die uur van sy 
benoudheid veg hy nie, hy vlug. Dawid besef dat ‘n verkeerde keuse 
sy verhouding met ons Hemelse Vader sal skade doen. Hy besef dat 
hy nie die toestemming van JaHWeH het om die gesalfde van 
JaHWeH dood te maak nie. Hy besluit om Saul nie dood te maak nie. 
Fisies weerhou hy homself en sny net ‘n deel van Saul se kleed af. So 
buig hy geestelik en fisies die knie, in respek teenoor die Allerhoogste 
en word beskerm. 
 
Net soos Dawid, was Elía ook deur die koning gejag. Ons sien hoe 
hierdie 2 manne op totaal verskillende maniere skuiling soek by ons 
Hemelse Vader. Ons sien verskille in hulle GEESTELIKE en FISIESE 
optredes. 
 
Elía was ‘n profeet. Gewoond om in afsondering te leef. In die uur van 
sy benoudheid vlug hy soos Dawid. Hy soek veiligheid in afsondering. 
JaHWeH gee vir hom opdrag om 3 persone te gaan salf. Elía besef dat 
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‘n verkeerde keuse sy verhouding met ons Hemelse Vader sal skade 
doen. Hy besef dat hy JaHWeH se opdrag nie kan verontagsaam 
nie. Hy besluit om gehoorsaam te wees. So buig Elía geestelik die knie 
uit respek vir die Allerhoogste, kom sy fisiese verantwoordelikheid na 
en word beskerm. 
 
Ons sien dat hulle spesifiek die knie buig, in elke situasie, om geestelik 
respek te toon, vir ons Hemelse Vader, wanneer hulle besluite geneem 
het. Ons sien dat hulle daarna fisies hulle verantwoordelikhede 
nagekom het. Hulle was beskerm.  

 

3. Geestelike voorbereiding vanuit die ELÍA profesie van Maleagi 4. 
 
Mal 4:5 Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en 

vreeslike dag van JaHWeH (die HERE) aanbreek.  
Mal 4:6 En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, 

en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te 
kom en die land met die banvloek tref nie.  

 
Wat sien ons is die lewens van Elía en Johannes die Doper? Ons 
sien dat Elía se stryd was teen Jesebel, en Johannes se stryd 
teen Heródias. Hoekom? Omdat hulle spreekwoordelik die septer 
geswaai het. Geestelik het hulle die inisiatief van leierskap behartig. 
Die Elía profesie hou verband met voorbereiding van die Bruid van 
die Messias. In die gees van Elía word die Bruid in die laaste dae 
voorberei. Dit beteken dat die Bruid ‘n mooi geestelike karakter het. 
Nie die karakter van Isébel nie. Die Bruid het geestelik ook nie ‘n 
manlike karakter nie. Verstaan asseblief mooi waarna daar verwys 
word. 

 
 Die Bruid laat die wil van die Bruidegom geld. Die Bruid is nie ‘n 

manipuleerder nie. Sy waak teen magspel. Sy swaai nie die septer 
nie, omdat sy weet haar Bruidegom swaai die septer, en sy weet Hy 
het die tweesnydende swaard in Sy hand. Sy staan in ‘n liefdes 
verhouding met Hom. Sy geen meer en meer van haar liefde aan 
hom, sy gee meer en meer van haar tyd aan Hom, sy weet dat Hy 
alles vir haar sal gee wat haar hart begeer. Sy weet dat sy net moet 
sorg dat sy hom behaag, dat haar verhouding met hom reg is. Sy 
kry alles van Hom af, ja, ook rykdom, status en mag, want sy is die 
koningin van die Koning. Sy weet alles behoort aan Hom. Sy 
respekteer die feit dat die insiatief in sake aan Hom behoort. Sy weet 
lewe kom van hom af. 
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Wat het dit met skuiling by die Allerhoogste te doen? Ons het nou ‘n 

gelykenis van ‘n vrou wat by haar man skuil. Ons sien in die 
bediening van Elía watter geestelike karakter die bruid sal hê wat 
by die Messias skuil. Sy is liefdevol en nederig. Verantwoordelik en 
hardwerkend. Sy vertrou volkome op haar Bruidegom. 

 
Dit skets vir ons die geestelike eienskappe wat by die Bruid sigbaar 

moet wees. Wanneer die Bruid volk is, behoort haar karakter soos 
volg sigbaar wees in ‘n Teokrasie: Dit sal vir haar gaan oor respek 
vir die gesag van Allerhoogste. Respek vir Koning Jahshua as die 
Een wat besluit wie leef en wie nie, wie word geseën en wie nie. Ons 
lees in Deut 32:39 Aanskou nou dat dit Ek is en dat daar geen god 
naas My is nie; Ek maak dood en maak lewend, Ek het verbrysel en 
Ek genees; en daar is niemand wat uit my hand red nie. 

 
Net soos wat Isebel tot ‘n val gekom het in Elia se dae, so sal Babilon 
ook tot ‘n val kom aan die einde van die dae. Babilon word as ‘n hoer 
uitgebeeld in Openbaring, dit stel voor Ekumeniese Christenskap, wat 
gelowiges se geestelike karakter misvorm het oor die jare, tot so ‘n 
mate dat hulle sukkel om geestelik bruid te wees.  
 
In Sefanja 3 sien ons hoedat daar onderskeid gemaak word tussen 
ootmoedige en oormoedige gelowiges in Suid-Afrika.  
 
Die oormoediges het geestelike eienskappe wat vanuit Charisma kom. 
Die neigings sien ons in al die denominasies: vanaf Rooms-Katolieke 
tot Israeliete.  
 
Die Bruid het nie die geestelike eienskappe van Babilon nie. 

 

4. Voorbereiding vanuit die gelykenis v.d. 10 maagde vlg. Mat 25. 
 

• Al die gelowiges het die bruidegom verwag. 

• Nie almal was voorbereid nie. 

• Almal het moeg geword om te wag. 

• Almal is onkant gevang toe Hy opdaag. 

• Die wat onvoorbereid was moes op hulle geld staatmaak. 

• Op die einde het die verstandiges nie met onverstandiges gedeel nie. 

• Die wat voorbereid was het ingegaan na die bruilof omdat hulle die 
Bruidegom ken. 
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Hier is die GEESTELIKE SKEIDSLYN ‘n 
PERSOONLIKE VERHOUDING met die BRUIDEGOM.  
 
Ons word ernstig gewaarsku! In 1Joh 2:4 “Hy wat sê: Ek ken 
Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is 
die waarheid nie.”  

 

5. Wat het ons Voorouers gedoen in hul uur van beproewing? 

Ons sien dat Christene in Europa vervolg was. Franse Hugenote en 
ander Europese Christene het geweier om kompromieë met Rome aan 
te gaan. So buig hulle die knie voor ons Hemelse Vader, en vertrek na 
die wildernis aan die Suidpunt van Afrika. Hier kon hulle weer begin 
leef. 
 
Die voortrekkers word deur die Zoeloes vermoor. Die voortrekkers 
besef dit is verby met hulle. Hulle besef slegs ons Hemelse Vader kan 
help. Hulle buig geestelik die knie deur eenparig die Gelofte aan te 
gaan met ons Hemelse Vader. Daarna tree hulle fisies as weermag op 
en behaal die oorwinning. Prys ons Hemelse Vader, hier is ons as 
nageslag vandag. 

 

6. Wat is die aard van die benoudheid wat ons kan verwag? 

Jahshua Messias het gesê dit sal wees soos in die dae van Noag. As 
ons die gelykenis klaar lees, sal ons sien dit sal wees soos in die dae 
van Sodom en Gomorra. Hy verwys hier nie net na die euwels nie, 
maar na die oordeel deur vuur. Fisiese meteoriet reën. (Luk 17:26-
30) 
 
Luk 17:26 En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook 

wees in die dae van die Seun van die mens:  
Luk 17:27 hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die 

huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en 
die sondvloed gekom en almal vernietig het.  

Luk 17:28 Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het 
geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou.  

Luk 17:29 Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en 
swawel van die hemel af gereën en almal vernietig.  

Luk 17:30 Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die 
mens geopenbaar word.  
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2 Petrus 3 bevestig dit: 
 
2Pe 3:4 en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat 
die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die 
skepping af.  
2Pe 3:5 Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af 

hemele was en ‘n aarde wat uit water en deur water ontstaan het 
deur die woord van God,  

2Pe 3:6 waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom 
is en vergaan het.  

2Pe 3:7 Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur 
dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die vuur 
bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die 
goddelose mense.  

2Pe 3:10 Maar die dag van JaHWeH sal kom soos ‘n dief in die nag, 
waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal 
brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal 
verbrand.  

 
Jesaja 24 bevestig dit: 

 
Jes 24:1 Kyk, die HERE maak die aarde leeg en verwoes dit, en Hy 

keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners.  
Jes 24:2 Dieselfde lot tref die volk en die priester, die slaaf en sy 

heer, die slavin en haar meesteres, die koper en die verkoper, die 
uitlener en die lener, die skuldeiser en die skuldenaar.  

Jes 24:3 Die aarde word heeltemal leeg gemaak en heeltemal 
geplunder, want die HERE het hierdie woord gespreek.  

Jes 24:4 Die aarde treur, dit verwelk; die wêreld versmag, dit 
verwelk; en die hoogstes van die mense van die aarde versmag.  

Jes 24:5 Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle 
het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond 
verbreek.  

Jes 24:6 Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners 
boet; daarom word die bewoners van die aarde deur ‘n gloed 
verteer en bly daar min mense oor.  

 
Wanneer daardie gloed die aarde tref, moet u reg wees om vir 
ten minste 7 weke te kan oorleef daar waar u skuil. Buite sal 
dit baie gevaarlik wees. 
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Johannes sê oor Babilon in Openbaring 18:8 daarom sal haar plae 
op een dag kom: dood en droefheid en honger; en met vuur sal 
sy verbrand word, want sterk is JaHWeH Elohiem (die Here God) 
wat haar oordeel.  
 
Die val van Babilon was geprofeteer was deur Jesaja, Jeremia, 
Esegiël en Daniël. 
 
(Terloops, het u geweet dat baie Liberale kweekskole nie glo dat die 
boek Daniël deur die Heilige Gees geëinspireer is nie. So ook het die 
Jode ‘n gesegde: “vervloek is iemand wat die boek Daniël lees”. Dis 
duidelik dat hulle almal ‘n aandeel het aan die huidige Babiloniese 
stelsel op aarde, en wil nie weet van die vernietiging daarvan nie.) 
 
As die aarde dan deur vuur sal vergaan, is daar ‘n moontlikheid van 
‘n kern oorlog, maar ons lees in Daniël 2:45 dat, sonder toedoen 
van mensehande, ‘n klip van die berg af losgeraak het, en die beeld 
verbrysel. Die beeld is nie die stad Babel nie, maar die hele Babilon 
stelsel. Die hele wêreld leef vandag in Babilon. Dit sal binnekort tot 
‘n einde kom, omdat JaHWeH dit gespreek het. 
 
Die benoudheid sal groot wees:  
 
Sef 1:1 Die woord van JaHWeH (die HERE) aan Sefánja:  
Sef 1:2 Saamskraap, wegraap sal Ek alles van die aardbodem af 
weg, spreek JaHWeH.  

Sef 1:3 Ek sal wegraap mense en diere, Ek sal wegraap die voëls 
van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke saam 
met die goddelose, ja, Ek sal die mense uitroei van die aardbodem 
af weg, spreek JaHWeH.  

Sef 1:14 Naby is die groot dag van JaHWeH, naby en baie haastig. 
Hoor! die dag van JaHWeH! Bitterlik skreeu die held daar.  

Sef 1:15 Dié dag is ‘n dag van grimmigheid, ‘n dag van benoudheid 
en angs, ‘n dag van woestheid en verwoesting, ‘n dag van 
duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag,  

Sef 1:16 ‘n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die 
versterkte stede en teen die hoë hoekvestings.  

Sef 1:17 En Ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal 
rondloop soos blindes, omdat hulle teen JaHWeH gesondig het; 
en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos 
drek.  
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Sef 1:18 Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle 
op die dag van die grimmigheid van JaHWeH te red nie, maar 
deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word; 
want Hy bring vernietiging, ja, ‘n verskriklike, oor die 
inwoners van die aarde.  

 
Jahshua Messias (Jesus Christus) het ons ook gewaarsku: 

Mat 24:29 “En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die 
son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die 
sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud 
word.” Miskien sal dit weer ‘n 3 dae sonsverduistering wees soos in 
Moses se tyd. Wanneer u dan so ‘n sonsverduistering sien wat 
langer is as ‘n uur, moenie wag nie, sorg dat u by u veilige hawe 
kom binne 24 uur. Want dan sal die kragte van die hemele geskud 
word! 

Luk 21:25 En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, 
en op die aarde benoudheid van nasies in hulle 
radeloosheid, wanneer see en branders dreun,  

Luk 21:26 en mense se harte beswyk van vrees en verwagting 
van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die 
kragte van die hemele sal geskud word.  

Luk 21:27 En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 
‘n wolk, met groot krag en heerlikheid.  

Luk 21:28 En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en 
hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. 
HalleluJAH!!! 

 
Van hierdie groot benoudheid op die dag van JaHWeH (die 
HERE) lees ons in Jesaja 13:5-7 

 
Jes 13:5 Hulle kom uit ‘n ver land, van die einde van die hemel af, 

die HERE en die werktuie van sy grimmigheid, om die hele aarde 
te verwoes.  

Jes 13:6 Huil julle, want die dag van die HERE is naby; hy kom as 
‘n verwoesting van die Almagtige.  

Jes 13:7 Daarom word al die hande slap, en elke mensehart 
versmelt; 
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“van die einde van die hemel af” verwys hier baie moontlik na 
hemelliggame, soos asteroiedes wat meteoriet reën, aardbewings en 
vloede veroorsaak. 
 
Berei uself sielkundig voor vir ‘n verrassing, sodat u die skok 
kan hanteer. Dink net, hoe sal dit wees, mense wag vir die derde 
wêreld oorlog en skielik tref ‘n meteoriet die aarde, of skielik 
is daar ‘n 3 dae sonsverduistering. Dit het al gebeur en kan weer 
gebeur. Min mense gaan weet wat om te doen.  
 
Jahshua het gesê ons moet waak, omdat ons nie presies weet 
wanneer Hy kom nie. (Mat 24:42 Waak dan, omdat julle nie weet 
watter uur julle Here kom nie.) 
 
Mal 4:1 Want kyk, die dag kom, en dit brand soos ‘n oond. Dan 
sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, ‘n 
stoppel wees; en die dag wat kom, sal hulle aan die brand 
steek, sê die HERE van die leërskare; sodat dit vir hulle geen 
wortel of tak sal oorlaat nie.  

Mal 4:2 Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van 
geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; 
en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.  

Mal 4:3 En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof 
wees onder julle voetsole op die dag wat Ek skep, sê die HERE 
van die leërskare.  

 

7. Bybel profesieë vir Suid-Afrika. 
 

Ter bemoediging: ons het ‘n belofte van verlossing vir die getroue 
gelowiges oorkant die riviere van Kus (Suid-Afrika); daar sal 
getroue gelowiges wees wat sien hulle lot verander. (Sef. 3:20)  
 
Sef 3:10 Oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my 
verstrooide gemeente, my offerande bring.  
Sef 3:20 In dié tyd sal Ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer Ek 
julle versamel; want Ek maak julle tot ‘n roem en tot ‘n lof onder al 
die volke van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle lot verander, 
sê die HERE. 
 
Daar is ‘n waarskuwing: 
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Sef 2:3 Soek die HERE, o alle ootmoediges van die land, wat sy 
ordening onderhou; soek geregtigheid, soek ootmoedigheid—miskien 
sal julle verborge bly op die dag van die toorn van die HERE. 
 
Sef 2:12 “Ook julle, o Kusiete, deurboordes van my swaard is 
hulle.”  
 
Dit dui daarop dat daar ‘n groot gebeurtenis sal plaasvind in die land 
Kus, wat na Afrika verwys. Kan dit wees dat daar ‘n oordeel is wat 
wag vir die onverskillige gelowiges in Suid-Afrika? Hulle wat 
oormoedig jubel? Volgens Sef 3:11. “Op dié dag hoef jy jou nie te 
skaam weens al jou dade waarmee jy teen My oortree het nie; want 
dan sal Ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel, 
en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie.” 

 

8. Drome en Visioene oor Suid-Afrika. 
 

Ter inleiding gaan ek hier vermeld dat daar verskeie drome en visioene 
was van volksgenote wat al gesien het dat Kaapstad onder water 
verdwyn en ‘n groot deel van Windhoek onder is, en waar Pretoria in 
‘n groot gat wegsink. Indien dit op fisiese rampe dui is ons reeds 
gewaarsku.  
 
Johanna Brandt het gesê ons Hemelse Vader sal ons red deur groot 
natuur rampe te beskik. Blykbaar het Siener van Rensburg gesê die 
groot rivier sal opdroog, en mense reken dit is die oranjerivier. Ek 
weet nie, ek noem dit vir u, sodat ons die volle prentjie kan sien. 
 
Artikel uit Vaandel, 2014: 
 
“ Wat Suid-Afrika betref, het Johanna Brandt op haar beurt ook ‘n 
baie donker tyd vir ons in ‘n visioen beskryf ― iets wat ons al lankal 
sien kom. 
Die engel het dit só aan haar verduidelik: “Wat mense saai, dit moet 
hulle ook maai. Hulle het wind gesaai en hulle sal storm maai. In 
Suid-Afrika, meer as in enige ander land in die wêreld, het hulle die 
knie gebuig voor die god van goud. Met wraaksug en bittere 
onversoenbaarheid aan die eenkant en onreg, geweld en hebsug aan 
die anderkant, is die terrein lankal reeds in ’n honderdduisend harte 
in Suid-Afrika voorberei vir hierdie storm van vergelding wat aanstons 
moet kom.” 
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Verder sê sy ook: “Die uitbreek van die storm was vreemd en 

heeltemal onverwags. Dit was ’n angswekkende uitbarsting van 
ongekende woede! En nadat Suid-Afrika verwoes is, het dit weer net 
so plotseling bedaar. Dit was maar van korte duur ten spyte van die 
oorweldigende hewigheid daarvan…” 
 
“Die sterkste hart sal sidder as die uitbarsting kom,” gaan Johanna 
voort. “Ek het alles in die gees gesien, byna beswyk van angs en in 
een nag grys geword. Hoe sal ons dan behoue bly onder die 
werklikheid? Daar was een ligstraal oor die toneel. Daar was die 
uitgestrekte Hand van Goddelike Genade. Sal ons dit nie aangryp 
nie?” 
 
Johanna gee later ‘n meer breedvoerige prentjie van wat kom: “Die 

groot dinge het begin. Ons val nou by tienduisende, maar ons sal 
nog by honderdduisende afgemaai word. Die Sekel van die Dood 
gaan oor ons land. Die graanoes is ryp, die druiwetakke hang 
swaar. Die uur om te maai het aangebreek.” 

 
En dan waarsku sy: “Wanneer al hierdie dinge gebeur, sal die tyd van 
die einde voor die deur staan en moet julle gereed wees. Slag op slag, 
verwoesting op verwoesting, dood en droefheid, rou en geweld — daar 
sal geen tyd tussen in wees om asem te skep nie.” Dit sal alles baie 
vinnig gebeur en mekaar ook vinnig opvolg. 
 
“’n Kolom van vurige smeekgebede van Suid-Afrika het dag en nag 
opgerys na die Hemel en dit het die donker wolke van verwoesting 
opgebreek en verjaag toe hulle op hulle dikste saamgepak was. 
Verlossing het gekom toe ons dit allermins verwag het.” 
 
Sy haal dan aan uit Dan. 12: — “…en dit sal ’n tyd van benoudheid 
wees soos daar nie gewees het vandat ’n volk bestaan het tot op dié 
tyd nie.”  
 
En ook uit Mat. 24:21— “want dan sal daar groot verdrukking wees 
soos daar van die begin van die wêreld tot nou toe nie gewees het en 
ook nooit sal wees nie.” 
 
Volgens Johanna Brandt “…het ons alle rede om te dink dat die laaste 
slae mekaar met skrikwekkende snelheid sal opvolg. Deur sy eie 
hewigheid, sal die storm gou uitgewoed wees.” 
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Byna 100 jaar gelede het sy ook al vir ons die dinge geskets wat die 
Wederkoms sou voorafgaan: “Die hele aarde sal in ’n toestand van 
verwoesting en chaos wees. Elke land sal geskud word deur oorlog 
binne sy grense; deur rewolusies, stakings, opstande, burgeroorloë, 

siektes, hongersnood en onbekende peste; en dit alles sal gebeur 
terwyl die elemente hul woede op die aarde sal loslaat…” 
 

(Het sy nie dalk met hierdie “elemente” ‘n gesig gehad van ‘n komeet, 
asteroid, of een of ander meteoroïed wat moontlik gaan verbykom en 
verwoesting saai nie? 
 
Openbaring 8:10-11 voorspel so ‘n gebeurtenis: “En die derde engel 

het geblaas, en ‘n groot ster (dalk Nibiru?) wat soos ‘n fakkel brand, 
het uit die hemel geval, en dit het geval op ‘n derde van die riviere en 

op die waterfonteine. 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.” Openbaring 16:4 “En die 
derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die 

waterfonteine, en dit het bloed geword.”) 
 
Sedert 2012 ontvang ons gereeld berigte en foto’s van oor die hele 
wêreld van mere, riviere en selfs die see se water wat op 
onverklaarbare wyse skielik rooi word soos bloed. 
 
Ten laaste doen Johanna Brandt ’n ernstige beroep op haar 

volksgenote: “…laat ons as volk verenig wees in geregtigheid vir 
die groot dinge wat ook in Suid-Afrika op hande is! Daar is geen 
belofte van redding op stoflike gebied nie. Ook nie vir die ware 
gelowiges nie. Die suiweringsproses is onvermydelik, die vlees moet 
verneder word voordat diegene wat dit sal oorleef, gereinig sal wees 
om die Verlosser van aangesig tot aangesig te ontmoet. Maar in die 
geestelike omgang met God vind die verloste siele hulle behoud. Hy 
ken sy eie en nog die dood nog die lewe kan hulle van sy beskermende 
liefde skei…” 
 
Vergelyk die Bybelteks in Johannes 10:28 — “En Ek gee hulle die 
ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en 
niemand sal hulle uit My hand ruk nie.” 

9. Spesifieke Risiko’s wat met natuur rampe verband hou. 
 
Lesse uit onlangse natuur rampe.  
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• Die optrede van mense wat gestrand is kan gesien word in die VSA 
in 2005 met Hurricane Cartina. Winkelstropery, skietery, diefstal, 
wetteloosheid, Ens. 

• Militere personeel misbruik mag en wapens.  

• Mense met wapens raak “triggerhappy”, almal is gespanne en wil 
net skiet. 

• Groepe wat gewoond is aan politiek word vernietig deur interne 
magstryd. 

• Winkels in stede word geplunder, geen voedsel, geen water, siektes, 
geweld. 

• Die risiko’s vir kusgebiede is tsunami’s.  

• Vloede waar opgaardamme se walle breek. 

• Hoofweë met groot bruê tuimel in. 

• Bly weg van kernkrag en ammunisie bergings plekke soos Jan 
Kempdorp. 

• Die risiko van siekte uitbrake is die grootste in stede waar lyke 
ontbind, en lae liggend gedeeltes waar water langs riviere, mere en 
moerasse die siektekieme versprei. 

• Hoe groter die ramp, hoe skaarser raak skoon drinkwater! Maak 
voorsiening daarvoor.  

 

10. Opsomming: 
 Die wat skuiling soek by die 

Allerhoogste 
Die onvoorbereides. 

1 Bruid Babilon, 
Jesebel, Heródias 

2 Ootmoed,  
Ootmoedigheid 

Oormoed,  
Oormoedig Jubel 

3 Voorbereid Onvoorbereid 

4 Persoonike verhouding met die 
Bruidegom 

Bruidegom ken haar nie. 

5 Ken Hom, en hou Sy gebooie. Ken Hom nie, en hou nie 
Sy gebooie nie. 

6 Groep:  
Eendragrigheid, eensgesindheid 

Groep:  
partyskap en verdeeldheid 

7 Rein liefde Ongebonde liefde 

8 Nederigheid 
 

Uispattigheid 

 

 
Geliefde Volksgenote, 
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Dit is duidelik dat OOTMOEDIGE gelowiges op die Heilige Berg in 
Suid-Afrika gaan eindig. 
 
Die verootmoedigings diens handel more oor ‘n lewe van 
ootmoed. 
  
Vir die van u wat wil voorberei, lees asb Sefanja 2 en 3. 
 
Koning Jahshua het gesê in Mat 24:13  
 
“wie volhard tot die einde toe, sal gered word.” 
 
Mag Hy ‘n oorblyfsel van die Geloftevolk so red. 
 
Bid ernstig dat ons Hemelse Vader die weg aanwys, 
 
Kom, ons skuil by die Allerhoogste  
 
Deur ‘n lewe van ootmoed,  
 
Sodat ons dalk gered mag word in die tyd van voorlê, 
 
Kom ons wees voorbereid, en gereed. 
 
Mag ons Hemelse Vader ons die krag gee. 
 
Amen 

 

 


