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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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HOE OM TE VERLAAT DIE KAMP VAN SATAN 
 

1- Inleiding 
 

Soos die Woord van God vir ons sê in 1Johannes 5:19, "... die hele wêreld in die 

mag van die Bose lê." Satan het daarin geslaag om die hele wêreld met heksery 
te besoedel, tot op die punt waar dit moeilik word om mense te vind wat nie by 

heksery betrokke is nie. Nie net is die meerderheid van diegene wat die aarde 
bevolk mense wat met hul heksery na die wêreld gekom het nie, maar selfs 

onder diegene wat sonder heksery gebore is, is verskeie geïnisieer daarin. 
 

Wanneer jy in heksery, in toorkuns of in een van die verskillende sataniese 

sektes is wat deesdae die wêreld oorstroom, is jy in satan se kamp. Sommige 
het satan se kamp onwillekeurig en onbewustelik binnegekom, hetsy weens 

onkunde of as gevolg van nalatigheid. Ander, aan die ander kant, het dit vrywillig 
en bewustelik betree, as gevolg van gierigheid, of die soeke na heerlikheid, of 

die soeke na die maklike lewe, of ydelheid, of die trots van die lewe, ens. 
 

Maar maak nie saak hoe jy in satan se kamp beland het nie, of waarom jy daar 

beland nie, die resultaat is ongelukkig dieselfde. Jy is onder die beheer van 

satan, en jy is in diens van satan. As die dood jou verras, is dit in die Hel wat jy 
jouself sal vind, om jou ewigheid daar deur te bring. Dit is bewus van die gevaar 

wat wag op almal wat in die kamp van satan is, dat ek dit beter gevind het om 
hierdie lering tot jou beskikking te stel. Hierdie boodskap word dus gerig aan 

enigiemand wat nog in die kamp van satan is. 
 

2- Hierdie is die tyd om uit die Hel te ontsnap 
 

Liewe vriend, jy wie nog in satan se kamp, of jy is 'n satanis of 'n eenvoudige 
towenaar, of jy nou 'n agent van die onderwaterwêreld of 'n agent van enige 

ander koninkryk van satan is, wat ook al die graad jy het of die rang wat jy 
beklee in die kamp van satan, hierdie boodskap is gerig aan jou. 
 

Satan en al diegene wat hom dien sal eindig in Hel. Of jy is 'n towenaar, dat is, 
'n lae-vlak agent van satan wat dien die duiwel sonder om hom te sien, en wie 

net met bose geeste werk, of 'n satanis, dat is; 'n hoë vlak agent van satan wat 
woon vergaderings en byeenkomste saam met satan, dit is Hel vir alle ewigheid 

dat op jou wag as jy bly in hierdie kamp. 
 

Weet dat jy kan verlaat die kamp van satan as jy wil, en sluit aan by die kamp 

van Jesus Christus, om vry te wees van al die mag van satan, en word gered vir 
die ewigheid. Al wat jy hoef te doen, is om opreg bely al jou praktyke van 

heksery en al jou werke van duisternis, met 'n ferm verbintenis te verloën dit 
beslis. Hierdie lering verduidelik aan jou wat jy moet doen as jy jou werke van 

heksery wil bely en die kamp van satan ten goede wil verlaat. 
 

3- Hoe om te bely heksery 
 

Jy, wat is nog steeds in heksery, weet dat jy nie kan hoop om vergewe te word 
deur God en om gered te word nie, tensy jy maak 'n eerlike en volledige 

bekering. As jy maak 'n skyn van bekering, of as jy bely 'n paar van jou werk, 
terwyl die wegsteek ander, of as jy bely jou dade in 'n fuzzy en versteekte wyse, 

dat is om te sê met geslepe, jy mors jou tyd. As jy voorgee om te bely jou dade 
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van heksery, maar kies om weg te steek sekere besonderhede, sal jy nie kry 
vergifnis, want God weet dat jy lieg, en jou bevryding sal nooit moontlik wees 

nie. 
 

Pacten onderteken met satan is nooit gebreek totdat hulle is heeltemal en eerlik 

bely. Satan weet dat baie goed, dat is die rede waarom hy maak elke poging om 
te hou die towenaars in lê wanneer hulle wil om te bely hul dade. Satan weet 

dat as jy maak 'n ware bekering, sal jy vergewe word. Hy weet ook dat 'n enkele 
korrel leuens jou hele belydenis sal kanselleer. So dit is aan jou om te weet wat 

jy wil hê. 
 

Hou in gedagte baie goed dat alle praktyke en alle werke van heksery moet 

blootgestel word vir bevryding om plaas te vind. Die teendeel is nie moontlik 
nie. Dit is presies die rede waarom baie van diegene wat glo te het bely heksery 

is nog steeds vas in hul heksery. Ten spyte van die bevryding hulle glo te het 

ontvang, hulle is nog steeds in die kamp van satan. Weet daarom dat jy staan 
om te wen wanneer jy eerlik is en jy is die enigste verloorder as jy kies om te 

lieg. Jou redding is op die spel. So lank soos wat jy bly in die kamp van satan, 
dit is Hel dat wag vir jou. 
 

4- Pas op om te lieg 
 

Baie agente van satan wat gesweer het om getrou te bly aan hul meester satan, 

weier om hul heksery te bely, selfs wanneer God gee hulle die geleentheid om 

dit te doen deur die lê kaal hul werke. Nie meer in staat om te ontken hulle 
heksery wanneer die Here hulle blootgestel word, is hierdie agente van die Hel 

oord te verleiding. Terwyl sommige beweer om te wees in "onbewuste 
heksery", ander beweer dat hulle is slagoffers van "nagmerries".  
 

Die terme "onbewuste heksery" en "nagmerries" het geword van die instrumente 
van die leuens in hul monde. Wat hulle nie weet nie, is dat wanneer hulle 

uiteindelik in die Hel, hul meester satan sal nie in staat wees om hulle te hulp. 
Op die teendeel, sal hy selfs wees die eerste om te martel hulle. Almal van 

julle agente van satan wat beweer elke keer om te wees in onbewuste 
heksery of slagoffers van nagmerries, weet dat in die vuur van die Hel 

jou onbewuste heksery sal bewuste raak, en jou nagmerries sal 'n 
werklikheid word. U word gewaarsku! 
 

5- Stadiums van die belydenis van heksery 
 

Hier is die verskillende stappe wat jy moet volg om al die werke van heksery te 
bely om te hoop om vergewe en/of afgelewer te word. 
 

1- Verduidelik wanneer en hoe jy is geïnisieer in heksery. 
 

Daar is towenaars wat sê hulle weet nie wanneer en hoe hulle aan heksery 
ingewy is nie. Sommige sê selfs dat hulle, sover hulle weet, nog nooit geïnisieer 

is nie. Dit is dikwels die geval van diegene wat met hulle heksery gebore is. 
Daarom, as jy is die beoefening van toordery, maar kan nie verduidelik wanneer 

en hoe jy was geïnisieer, dit beteken dat jy is een van diegene gebore met 
heksery. In hierdie geval, meld net in jou belydenis dat jy met jou heksery 

gebore is. 
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2- Sê hoe lank jy het wees werksaam. 
 

3- Bely elke daad van heksery. 
 

4- Naam al die mense wat slagoffers van jou heksery was. 
 

5- Sê in besonderhede wat jy gedoen het aan elke en almal van hulle. 
 

6- Gee die name van al die mense met wie jy werk sonder verlaat om enige. 
 

7- Gee die name van al die mense jy het suksesvol bekendgestel in heksery, 

kinders en volwassenes. 
 

8- Gee die name van al die mense wat jy het probeer om te inisieer sonder 

sukses, kinders en volwassenes, en verduidelik waarom die inisiasie het nie slaag 
nie. 
 

9- Gee die name van elke persoon op wie jy inkantasies gemaak het. Verduidelik 

die verskillende soorte inkantasies wat u teen elke persoon genoemde gemaak 
het. 
 

10- As jy is 'n agent van satan op 'n missie in 'n Kerk, gee die name van al die 
ander towenaars jy weet in dat Kerk, selfs as jy nie werk nie in dieselfde span. 

 

11- As jy is 'n agent van satan op 'n missie in die Kerk in algemeen, jy moet 
verpligtend openbaar die missie dat toevertrou is om jou en jou metgeselle, en 

jy moet gee die naam van al jou metgeselle. 
 

12- Lys al die handelinge van goddeloosheid wat jy gepleeg het. 
 

6- Hoekom doen ons het om te maak belydenis in hierdie manier? 
 

Want daar is geen ander manier nie. God sal jou nooit vergewe nie, solank die 

mense wat jy deur jou heksery gevange hou, steeds gebind is. Deur die roeping 

van elke naam van die mense teen wie jy gemaak het inkantasies, en deur die 
gee van die besonderhede van wat jy gedoen het teen hierdie mense, jy maak 

die pad vir hul bevryding, en vandaar na jou eie bevryding. God sal nie lewer 
jy wanneer Hy weet jy is vrywillig hou ander mense gevange. Dit is nie 

moontlik nie. 
 

Na die maak van 'n ware belydenis, sal jy het die geleentheid om te vra vir 

vergifnis aan al jou slagoffers wat is nog steeds lewendig. As jy vrywillig kies om 
sommige van jou dade en werke van heksery weg te steek, kan jy seker wees 

dat jou bevryding sal nie gebeur nie, en dat jy sal nooit kry vergifnis. En as jy 
vergeet 'n paar dinge, terwyl om eerlik te wees in jou hart, die Here sal julle 

herinner van die vergete dinge. Elke leuen dat jy sal voeg tot die belydenis sal 
ongeldig die hele belydenis. 
 

Al diegene wat gedink het hulle het reeds bely hul heksery, maar wat nog steeds 

vind hulself in dieselfde praktyke, moet verstaan dat hul belydenis was nie 
behoorlik gedoen. Dit moet oorgedoen word. 
 

As jou werk van heksery is duidelik sigbaar, en tog het jy nie dink jy is 'n 
towenaar en weet nie wat om te bely, beteken dit jy 'n demoon. Iemand wat 

bere die vrugte van satan, maar wat nie kan erken en bely hulle om vergewe te 
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word en afgelewer word, is 'n demoon, dat is om te sê 'n persoon wat sal nie 
gered word nie. Want dit is onmoontlik vir iemand om gered te word sonder 

bekering en sonder bevryding. Dit is onmoontlik. 
 

As dus jy is 'n agent van satan, en jy glo te wees van diegene wat gered kan 

word, weet dat dit is verpligtend word deur middel van belydenis van al jou 
werke en die verwerping van al die vrugte van satan. Voor die keuse te wees 

hardkoppig en oorblywende in leuens deur voorgee om nie te weet wat om te 
bely, onthou dat die Hel wag vir jou. Stop mislei jouself! 
 

7- Pas op vir verleiding 
 

Wanneer die Here vra jou om te bely Towery, gaan nie in afleiding te bely 
diefstal, leuens, losbandigheid, onsedelikheid, en ander sondes. Bely slegs 

towery. As jy het ander sondes te bely, sal jy dit doen afsonderlik en nie deur 
die vermenging van hulle met heksery. En as jy hoop om te kry enige vergifnis 

na aanleiding van jou belydenis, moenie probeer om jouself te regverdig, net 
erken jou werke en jou praktyke en bely hulle. 
 

8- Gevolgtrekking 
 

Satan spandeer tyd te intimideer en dreig om sy agente, vertel hulle dat as hulle 

bely hul werke hulle sal sterf. Moenie bang wees vir satan nie. Wanneer jy 
aanvaar Jesus Christus, jou lewe of die dood hang nou op hom. Bely al 

jou werke eerlik en opreg, en Die Here Jesus sal jou kan beskerm teen enige 
wraak van satan. Maar selfs al het Hy gekies om jou te laat sterf, sal jy tot in 

ewigheid gered word. Matteus 16:26 sê: "Want wat baat dit ‘n mens as hy die 

hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys 
vir sy siel?" En Filippense 1:21 voeg by, "Want vir my is die lewe Christus en die 

sterwe wins." 
 

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! 
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