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Jesus Christus Is Die Ware God  

En Die Ewige Lewe 
 

 

 

En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die 

eindtyd toe. Baie mense sal oor die gebeurtenisse navraag doen om 
begrip daarvan te probeer kry.  

Daniël 12:4 

 
 

 
Toe sê hy: Jy moet nou gaan, Daniël, want die woorde is verseël en word 

geheim gehou tot die eindtyd toe. Baie mense sal gesuiwer, gereinig en 
gelouter word, maar die goddeloses sal goddeloos bly. Nie een van die 

goddeloses sal verstaan nie, maar die verstandige leiers sal verstaan. 
Daniël 12:9-10 

 
 

*** 
 

 
Voordat u met die lees van hierdie onderrig begin, 

Mediteer vir 'n paar oomblikke oor die volgende vraag: 

 
 

 
Waar gaan jy jou ewigheid deurbring? 

 
In die Hemel? 

 
Of 

 
In Die Hel? 

 
 

Die Hel is Real, en Hy is Ewig. 
Dink daaroor! 

 

 
 

 
 

 
Geniet lees! Mag God Homself aan jou openbaar! 

  



 
 

 

 

 

Waarskuwings 
 

 
Hierdie boek is gratis en kan geensins 'n bron van handel uitmaak nie. 

 
Jy is vry om hierdie Boek vir jou prediking te kopieer, of om dit te 

versprei, of ook vir jou Evangelisasie op Sosiale Netwerke, op 
voorwaarde dat die webwerf mcreveil.org Word aangehaal as die bron, 

en dat die Onderrig geensins verander of gewysig word nie. 
 

Wee die gulsige agente van satan wat hierdie leringe sal probeer 
bemark, en aan al daardie goddelose mense wat graag hierdie leringe 

op sosiale netwerke publiseer deur die adres van die webwerf 
www.mcreveil.org weg te steek, of deur die boodskap te vervals. Weet 

dat jy die geregtigheid van mense kan ontvlug, maar jy sal beslis nie die 

oordeel van God vryspring nie. 
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WAARSKUWING GETUIENISSE 
 

Liewe broers en liewe vriende, dit is met groot plesier dat ons kies om verskeie 
getuienisse tot jou beskikking te stel. Ons vind dit nuttig vir ons geestelike 

vooruitgang en vir ons geestelike opbou. Sommige van hierdie narratiewe kom 
van mense wat satan gedien het, en ander, van mense wat die Hemel en/of die 

Hel gesien het. Op die geheel, hierdie verhale versterk ons onderskeiding, en 
ons oë oopmaak tot Geestelike Oorlogvoering. Daarbenewens, hulle help ons om 

beter toegerus teen die aanvalle wat ons is voortdurend blootgestel aan deur 
satan en sy agente. 
 

Hierdie getuienisse moet onder geen omstandighede geneem word vir die Woord 

van die Evangelie, dit is, vir die absolute waarheid nie, en moet hulle nie vervang 
jou Bybel. Moet nooit jou Bybel verlaat om 'n getuienis in die praktyk te plaas 

nie. Dit is nie op grond van enige getuienis dat God ons later sal oordeel 
nie, maar eerder op grond van die Bybel. Let ook daarop dat ons keuse om 

hierdie getuienisse te publiseer geen aanbeveling van hul outeurs is nie. 
 

Soos ons reeds gesê het jy in die lering op Onderskeiding, God gebruik wie Hy 

wil, om te openbaar Sy heerlikheid, of om te praat met Sy kinders. Die blote feit 

dat iemand gee 'n getuienis maak nie van hom 'n kind van God. Of die getuienis 
dié is van 'n persoon wat satan gedien het, of dié van 'n persoon wat die Hemel 

en/of die Hel gesien het, moet jy net ontvang wat God vir jou as 'n openbaring 
deur hierdie narratiewe wil gee, sonder om te val in die strik om te glo dat die 

mense wat die Here gebruik het om aan hulle te gee om te jy is uit God. 
 

Weet baie goed dat God, in orde om te oordra Sy boodskappe, kan selfs gebruik 

voorwerpe en diere. Jy het byvoorbeeld, Bíleam se donkie. Laat my jou geheue 
verfris met hierdie gedeelte van Numeri 22. "... 27Die donkie het die Engel van 

die Here gesien en het onder Bíleam gaan lê. Bíleam het so kwaad geword dat 
hy die donkie met 'n stok geslaan het. 28Toe laat die Here die donkie praat, en 

die donkie sê vir Bíleam: "Wat het ek jou aangedoen dat jy my nou al drie keer 

geslaan het?" 29Bíleam antwoord toe: "Jy hou my vir die gek. As ek 'n swaard 
by my gehad het, het ek jou doodgemaak." 30Toe sê die donkie vir Bíleam: "Is 

ek nie die donkie waarop jy nog altyd gery het nie? Maak ek altyd so met jou?" 
en Bíleam antwoord: Nee!" Numeri 22:1-33. 
 

As jy met my saamstem dat die donkie wat God gehad gebruik om te praat met 
Bíleam was nie 'n ware dienaar van God, en was nie ook 'n kind van God, 

verstaan dat diegene dat God is bruik om ons te gee die verskeie getuienisse 
wat ons lees, is nie noodwendig ware dienaars van God, of kinders van God. 

Laat hierdie waarskuwing van nou af vir jou duidelik wees. 
 

Verskeie mense na die lees van die getuienisse wat ons gepubliseer het, het op 

die internet gegaan om 'n bietjie navorsing oor hul skrywers te doen. Wat hulle 
gesien het, het hulle woedend gemaak. Hulle het besef dat die outeurs van 

hierdie getuienisse het niks van God in hul manier van lewe. Byna al hierdie 

skrywers vorm 'n ware laster aan die Evangelie van Jesus Christus. Hulle is 
eenvoudig vakke van skandaal. Byna al van hierdie sogenaamde oud-sataniste, 

mans en vroue, het verkondig hulleself dienaars van God. Almal het hulself die 
titel wat hulle wil. Sommige noem hulself Pastore, ander Evangeliste, ander 
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Profete. Ander het selfs die senuwee om te noem hulself Apostels. Sommige het 
begin as Pastore, en 'n paar maande later, het hulle Apostels geword, en nou 

het hulle geword wat hulle "Biskoppe" noem. 
 

Hulle het betrokke geraak by 'n evangelie wat het niks te doen met die gesonde 

leer van Christus. By die blote sien van sommige van hulle, u vind dit moeilik 
om te glo dat hulle ooit geken Jesus Christus het; hulle verskil nie van heidene 

nie. Hulle versier hulself met juwele en grimering van allerhande soorte. Vroue 
dra pruike, kunsmatige hare en ander gruwelike haarstyle op hul koppe. 

Alhoewel hulle beweer dat hulle Jesus Christus die Here ontmoet het, lyk dit of 
hulle nie weet dat 'n vrou wat 'n kind van God is, die sluier moet dra, dit wil sê, 

bedek haar kop in die teenwoordigheid van God, rok behoorlik, vlug vanaf 

grimering, juweliersware, sataniese rokstyle soos broeke en ander verleidelike 
klere. 
 

Byna al hierdie vroue het hulleself die titels van Ouderlinge van die Kerk gegee, 
dit wil sê, hulle het almal herders, evangeliste, profete, leraars, apostels geword, 

en verag die woord van God wat 'n vrou verbied om te leer of om te hê gesag 
oor 'n man. Hulle het dus ware instrumente van satan geword om lei God se 

mense op 'n dwaalspoor, aangesien baie onkundige Christene hulle vir kinders 
van God neem as gevolg van hulle getuienisse. Julle, kinders van God, laat dit u 

nie meer verbaas nie. Dit is net nog 'n plan van satan om verwarring in God se 

werk te saai. Laat ons God seën vir onderskeiding. 
 

Een van hierdie sogenaamde ex-sataniste in haar getuienis duidelik openbaar 

dat die satan het aangebied om oop te maak 'n hele ketting van die 
juweliersware vir haar, verduidelik aan haar dat deur die verkoop van 

juweliersware, sy sou wees sodat die satan om voortdurend te bekom menslike 
bloed en siele. Sy het self vir ons gesê dat satan aan haar geopenbaar het dat 

almal wat juweliersware koop, direk die prooi van satan en sy demone word. Sy 
openbaar aan ons dat juwele, te danke aan die veelvuldige inkantasies 

gemaak op hulle uit die wêreld van die duisternis, bevat demone, en dat 
wanneer iemand koop 'n juweel, dit is in werklikheid demone wat hy 

koop, en dat een keer in hul huis, hierdie demone onttrek gedurende die 

nag die bloed van die insittendes van die huis. Daarom weet sy beter as 
ek en jy dat juwele demone bevat wat nie net diegene besit wat hulle 

dra nie, maar selfs diegene besit wat in dieselfde huis woon met diegene 
wat hulle dra. Maar wanneer jy sien hierdie sogenaamde oud-satanis, jy is 

woedend. Sy is altyd versier met juwele van alle soorte, selfs die mees 
buitensporige. Dit is 'n ware laster van die Evangelie. Moenie vergeet dat een 

van die opdragte van die agente van satan is om te laster die Evangelie te saai 
verwarring in die gemoed van die mense, sodat diegene wat wil om te volg, die 

Here, mag deurmekaar raak. 
 

Diegene wat die lees van hierdie getuienisse en is woedend toe hulle sien hul 

skrywers op die Internet, skryf om ons te vra hoe is dit moontlik dat 'n persoon 
wat eise het gesien hoe die Hemel of die Hel, en wat het selfs ontmoet die Here 

Jesus Christus, lewens die teenoorgestelde van wat die Woord van God leer. Die 
antwoord is eenvoudig: Hulle is nie vanaf God. So aandag te gee aan die 

uitdrukkings "oud-sataniste" of "voormalige sataniste" wat gebruik word om 

diegene te beskryf wat satan gedien het en wat daarop aanspraak maak dat 
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hulle tot Jesus Christus bekeer het. Dit is moontlik dat sommige van hierdie 
bekerings waar is; maar hierdie sogenaamde oud-sataniste is gewoonlik niks 

anders maar sataniste. Moet u dus nie meer mislei deur hierdie agente van satan 
wat as kinders van God vermom is nie. Maak goeie gebruik van die onderrig op 

die "Onderskeiding" wat jy sal vind op www.mcreveil.org webwerf. 
 

Weet daarom, geliefdes, dat baie van hierdie getuienisse van die Hemel, die Hel, 

die wêreld van die duisternis, ens., is waar. As hul outeurs is nie van God of as 
hulle kies om weg te draai van God, wat nie ongeldig hierdie getuienisse. 

Verstaan net dat hierdie is die donkies wat God gebruik om aan ons te openbaar 
wat Hy wou aan ons te openbaar. Die boodskap wat die donkie aan Bíleam gegee 

het, het van God af gekom. Die feit dat hierdie boodskap werklik van God af 

gekom het, het nie die donkie 'n kind van God of 'n dienaar van God gemaak 
nie. Die donkie het sy boodskap aan Bíleam gegee en donkie gebly. Bíleam het 

God se boodskap ontvang en was vry om te gehoorsaam of nie te gehoorsaam 
nie. Dit is die geval vir jou vandag. Na ontvangs van hierdie getuienisse wat God 

gee vir ons deur middel van hierdie donkies, jy is vry om te bekeer en God vrees, 
of om voort te gaan speel met God. 
 

Liewe broers en liewe vriende, onthou eens en vir almal dat, gesien het die 
Hemel en/of Hel, maak nie van iemand 'n kind van God. Die feit dat iemand 

gedien die satan en daarna ontmoetings Christus, maak nie van hom 'n kind van 

God. Baie dienaars van satan wat daarop aanspraak maak dat hulle Hom verlaat 
het vir Jesus volg, altyd eindig terug te keer na hul ware meester satan. So 

neem wat jou opbou in die getuienisse, maar moenie aandag gee aan 
die outeurs nie. Doen soos Jesus ons in Matteus 23:1-3 vertel het "1Toe het 

Jesus die skare en sy dissipels toegespreek 2en gesê: Die skrifgeleerdes en die 
Fariseërs sit op die stoel van Moses. 3Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te 

onderhou, onderhou en doen dit; maar volgens hulle werke moet julle nie doen 
nie, want hulle praat en doen nie." 
 

Die genade sy met almal wat onse Here Jesus Christus  
in onverganklikheid liefhet! 
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Uitnodiging 

 

 
Liewe broers en susters, 

 
As jy van valse kerke gevlug het en wil weet wat jy moet doen, is hier 

die twee oplossings beskikbaar tot jou: 
 

1- Kyk of daar rondom jou 'n paar ander kinders van God is wat God 
vrees en begeer om volgens die Gesonde Leer te lewe. As jy enige vind, 

voel vry om by hulle aan te sluit. 
 

2- As jy nie een kan kry nie en by ons wil aansluit, is ons deure oop tot 
jou. Die enigste ding wat ons jou sal vra om te doen, is om eers al die 

Leringe wat die Here vir ons gegee het, te lees, en dat op ons webwerf 
gevind kan word www.mcreveil.org, om jouself gerus te stel dat hierdie 

Leringe in ooreenstemming met die Bybel is. As jy hulle in 

ooreenstemming met die Bybel vind en gereed is om jou aan Jesus 
Christus te onderwerp en volgens die vereistes van Sy Woord te lewe, 

sal ons jou met vreugde verwelkom. 
 

Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle! 
 


	Waarskuwings
	Uitnodiging

