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Inleiding 

Vandaag de dag leven we in een wereldwijde crisis, mede veroorzaakt door de komst van een zeer 

besmettelijke ziekte, het Covid-19 virus. Iedere aardbewoner wordt vandaag de dag opgeroepen om 

thuis te blijven met het doel om het virus de kop in te drukken. Hoelang dit gaat duren weet 

niemand, waarschijnlijk totdat er een vaccin gevonden is die het virus onschadelijk maakt. Zelf denk 

ik dat dit ongeveer een jaar gaat duren, hetgeen ik baseer op de tijden en gelegenheden waarover ik  

in mijn vorige lesbrief geschreven heb: ‘Zie de Bruidegom komt’. 

Omdat ook ik aan huis gekluisterd ben ontvang je deze lesbrief als aanvulling op die (laatste) lesbrief 

van de maand februari 2020. Velen van ons weten dat de tijd nabij is dat de Bruidegom haar Bruid 

komt halen. Dit wordt nog eens bevestigd door de vele gebeurtenissen die je om je heen ziet 

gebeuren. Als je goed luistert naar de media dan zie je dat de wereld afstevent  op een nieuwe 

wereld orde (NWO) met nieuwe regels en wetten. Onze leiders spreken vandaag over een “nieuwe 

normaal”, dat is niet alleen in ons land maar wereldwijd wordt er gesproken van een “new nomal”. 

Het is niets anders dan weer een nieuw jasje met dezelfde betekenis en inhoud die de NWO, de 

verenigde naties (VN) met haar dochterbedrijf WHO in hun gezamenlijke agenda willen doorvoeren. 

Nu met de coronapandemie zien zij een kans om hun doelstellingen versneld in te voeren. Vijf jaar 

geleden schreef ik een klein boekje met als titel ‘Wees dan waakzaam’ al over VN als het beest dat 

uit de zee komt (Openbaring 13 vers 1 t/m 10), en waarschuwde voor haar komst en macht die zij 

vandaag zichtbaar invoert. Vandaag kun je met je eigen ogen zien hoe de belichaming van dit beest 

uit de zee tevoorschijn komt. In het boek Openbaring draagt zij de naam Babylon. 

 

De eerste drie voorjaarsfeesten liggen inmiddels achter ons en wij zijn nog maar net op weg, tellend  

naar Shavuot. Shavuot is net als de andere voorjaarsfeesten een training (repetitie) voor  

hetgeen wat voor ons ligt namelijk om als eerstelingen en Bruid voor de Bruidegom te verschijnen 

(Leviticus 23:15-22). Ondanks de nare tijd waarin we ons nu in bevinden is het niet mijn bedoeling je 

te ontmoedigen, integendeel, we kunnen deze tijd goed gebruiken om ons gereed te maken voor de 

komende Bruiloft (Openbaring 19). We spreken elkaar geen angst toe, maar we bemoedigen elkaar 

met Levende Woorden van Elohim. Dit houdt niet weg dat we ons van de domme moeten houden 

voor wat er om ons heen gebeurd. Zij bevestigen alleen maar wat we al weten en wat wij vanuit Zijn 

Woord hebben ontvangen. Ik zal eerst ingaan op een aantal kenmerken c.q. doelstellingen die ‘het 

beest uit de zee’ gebruikt om de mensen achter haar te krijgen, om vervolgens vanuit het Woord het 

antwoord te geven om je hiervoor te beschermen. Daarnaast het belangrijkste om te beseffen Zijn 

Verbond, de enige garantie is om aan de verschrikkelijke periode van het beest, een tijd van 

drieënhalf jaar te kunnen ontsnappen. 

 

In het afgelopen jaar heb ik dagelijks in de gangen en klaslokalen op de school waar ik nog werkzaam 

ben, de doelstellingen van ‘het beest uit de zee’ met een naar gevoel moeten aanschouwen. (zie 

afbeelding pagina 3). Regelmatig stond ik erbij stil om te achterhalen wat deze afbeeldingen die 

afkomstig zijn van agenda 2030 van de VN, in werkelijkheid zouden moeten betekenen. Het zijn er in 

totaal zeventien die mooi en aantrekkelijk als een vrucht aan een boom worden getoond. Maar in 
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werkelijkheid schuilt daarachter voor de mensheid een kwaad. Je weet dat Elohim eens verboden 

heeft om te eten van de boom van kennis van goed EN kwaad (Genesis 2:17). Want “wanneer je 

daarvan eet zult gij zeker sterven”. Voor vandaag geldt die uitspraak nog steeds. Het goede vermengt 

met het kwade is al 6000 jaar de strategie van de tegenstander. Een waarheid vermengt met een 

leugen. Met andere woorden, als je vóórstander bent en achter deze boodschap van ‘het beest dat 

uit de zee komt’ staat, en zijn adviezen promoot (vorm van aanbidding) zul je zeker als Adam en Eva 

geestelijk sterven. Want deze macht en autoriteit heeft ‘het beest uit de zee’ direct van de draak 

heeft ontvangen. “En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had…” 

(Openbaring 13:4). Daarom is de verleiding groot om het te geloven en te accepteren. 

  

Wat sommigen niet weten of beseffen is, dat het (tweede) beest dat uit de aarde komt (Openbaring 

13 vers 11 t/m18), de grote draak, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt 

(Openbaring 12:9) min of meer gelijktijdig komt met het (eerste) ‘beest dat uit de zee’ komt aan de 

macht is. Ja, Johannes zegt in Openbaring 13 vers 1a “En ik zag een andere beest opkomen…”. Hij zei 

niet “daarna” of “nadat het eerste beest is geweest of is gekomen...”.  

Dit betekent dat beide beesten, die uit de zee en die uit de aarde komt binnenkort voor de laatste 

drieënhalf jaar hier op aarde zullen regeren. Van ‘het eerste beest’ wordt gezegd; “…en het werd 

macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen” (Openbaring.13:5b). Wat overeenkomt 

met dezelfde periode van ‘het tweede beest uit de aarde’; “…een tijd en tijden en een halve tijd …” 

(Openbaring 12:9). Over ‘het tweede beest’, daar straks meer over. We gaan eerst kijken naar het 

plan en werkwijze van ‘het eerste beest dat uit de zee’ komt, hoe zij haar doelstellingen denkt te 

gaan verwezenlijken. 

  

  

De opkomst van het beest uit zee (Openbaring 13:1-10) 

Openbaring 13:7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen 
te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 

Openbaring 17:13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. 

Gezien de snelheid waarmee het een en ander vandaag wordt ingevoerd, ga ik er even vanuit dat het 
beest uit de zee haar volledige macht en autotiteit over de wereld ergens in het voorjaar van 2021 
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ontvangt. Als dit blijkt te kloppen dan begint ook de grote verdrukking die tweeënveertig maanden 
ofwel drieëneenhalf jaar zal duren totdat Jeshua wederkomt. Het eerste beest wordt ‘het beest uit 
de zee’ genoemd omdat zij haar autoriteit en macht bevestigd verkrijgt uit ‘de zee’. En deze zee 
(wateren) zijn ‘de volken, menigten, naties en talen’ (Openbaring 17:15).  

Openbaring 17:17. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit 
eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God 
volbracht zijn. 

Nu anno 2020 zien we dat ‘het beest uit de zee’ de kans grijpt om met gezag, de macht over deze 
wereld naar zich toe te trekken. Het Covid-19 virus is slechts een middel om deze macht te 
verwerven door nieuwe wetten en regels door te voeren die aan ‘het beest uit de zee’ haar bestaan 
geeft. Met andere woorden; doordat de wereldbevolking gehoor geeft aan deze nieuwe wetten en 
regels, ook wel het  ‘het nieuwe normaal’ genoemd, geeft zij doordat zij achter deze regels staan 
macht en bestaansrecht aan het beest. Precies zoals Openbaring 13 vers 7 en 8 dat zegt. 

Openbaring 13:7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen 
te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 

Openbaring 13:8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen 
niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de 
wereld af. 

Laten we eerst kijken wat deze zeventien doelstellingen van het beest uit de zee zijn met haar 
zogenaamde “goede” streven, maar dat in werkelijkheid voor de verbondsgelovigen “kwade” 
uitwerkingen zijn. Vergelijk deze doelstellingen dus als ‘de boom van kennis van goed en kwaad’ met 
haar aantrekkelijke vruchten. 

 

Afbeelding 1 - goed: Einde aan armoede in al zijn vormen overal ter wereld. Iedereen een basisloon. 

kwaad:  Gecentraliseerde banken, IMF, Wereldbank, Fed om alle financiën te controleren, digitale 
wereldmunt in een cashless samenleving. Resultaat: een eeuwige schuld en daardoor slavernij. 
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Afbeelding 2 - goed: Honger beëindigen, voedselzekerheid bereiken en voeding verbeteren en 
duurzame landbouw bevorderen. Geen veestapel. Alles vegetarisch.  
kwaad:  Genetische manupulatie waardoor kunstmatig tekort aan 'voedsel', afhankelijk van 
voedselbanken, -bonnen etc. 

Afbeelding 3 - goed: Zorgen voor een gezond leven en het bevorderen van welzijn voor iedereen voor 
alle leeftijden.   
kwaad:  Massavaccinatie (paspoort) & pil duwen, Codex Alimentarius. Beperk de toegang tot 
natuurlijke kruidengeneeskunde. Demografische ontvolking (abortus & legale organenhandel). 

Afbeelding 4 - goed: Zorgen voor inclusief en billijk kwaliteitsonderwijs en de mogelijkheden voor 
levenslang leren bevorderen voor alle volken. 
kwaad: socialistische propaganda van de VN, hersenspoeling door middel van leerplicht. Train 
mensen wat te denken, niet hoe te denken. 

Afbeelding 5 - goed: Gendergelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes mondiger maken.  
kwaad:  Vernietig mannelijke energiekrachten en vaderschap. Bevolkingscontrole door gedwongen 
"Family Planning", marginaliseren / vernietiging van het gezin hetgeen het beeld is van Elohim’s 
schepping; Man – vrouw – kind. 

Afbeelding 6 - goed: Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire 
voorzieningen voor alle volken. 
kwaad: Privatiseren van alle waterbronnen en de toegang tot de juiste voorziening beperken. 
Toevoeging van onnatuurlijke stoffen aan het water. 

Afbeelding 7 - goed: Zorg voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie 
voor alle volken. 
kwaad:  Smart grid met ‘slimme meters’ op alles, waardoor piekprijzen. Afhankelijkheid en verbod op 
eigen middelen zoals houtkachels. 

Afbeelding 8 - goed: Bevordering van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, 
volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor alle volken.   
kwaad:  TPP, vrijhandelszones die megacorporate / Central Banking belangen bevorderen / 
verdwijnen van zelfstandigheid (MKB). 

Afbeelding 9 – goed: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame 
industrialisatie en bevorder innovatie.  
kwaad:  Tolwegen, druk op het openbaar vervoer, verwijderen / bestraffen vrij reizen, 
milieubeperkingen. 

Afbeelding 10 – goed: Ongelijkheid binnen en tussen landen verminderen.   
kwaad:  o.a. overheidsbureaucratie als een gemuteerde octopus, verdwijnen van cultuur. 

Afbeelding 11 - goed: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en 
duurzaam.   
kwaad:  Big brother big data surveillance state, 5G-netwerken. 
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Afbeelding 12 - goed: Zorgen voor duurzame consumptie en productiepatronen.   
kwaad:  Gedwongen bezuinigingen. 

Afbeelding 13 - goed: Snel actie ondernemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen 
te gaan.  
kwaad:  Cap and Trade, carbon belastingen / credits, voetafdruk belastingen.  

Afbeelding 14 - goed: Behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en maritieme 
hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.   
kwaad:  Milieubeperkingen, controle over alle oceanen inclusief minerale rechten die uit de 
oceaanbodem wordt verkregen. 

Afbeelding 15 - goed: Bescherming, herstel en bevordering van duurzaam gebruik van terrestrische 
ecosystemen, duurzaam bosbeheer, bestrijding van woestijnvorming, en stoppen en omkeren van 
bodemdegradatie en het stoppen van biodiversiteitsverlies. 
kwaad:  Sluit de grondstoffenindustrie af, confiscatie van al het goud en zilver. 

Afbeelding 16 - goed: Vreedzame en inclusieve samenlevingen bevorderen voor duurzame 
ontwikkeling, toegang bieden tot de rechter voor iedereen en effectieve, verantwoordelijke en 
inclusieve instellingen op alle niveaus opbouwen. 
kwaad: VN "Security" protocollen om vrijheden te onderdrukken. Het Internationaal Hof van (blind) 
Justitie dwingt mensen samen via geplande soevereiniteitscrises en dan bemiddelen met meer "VN-
mandaten" wanneer de spanning uitbreekt om meer controle over een regio te krijgen, verwijder 
persoonlijke rechten op zelfbescherming. 

Afbeelding 17 - goed: De uitvoeringsmiddelen versterken en het wereldwijde partnerschap voor 
duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen.  
kwaad: Verwijder de nationale soevereiniteit wereldwijd, bevorder globalisme onder de "autoriteit" 
en opgeblazen, Orwelliaanse bureaucratie van de VN en central banking systeem. 

Nou, dit waren ze dan, de zeventien afbeeldingen (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) van de 
NWO ofwel ‘het beest uit de zee’. Misschien dringt het nog niet tot je door, maar dat gaat vaak zo 
met misleiding. De tijd zal het leren.  
Een verdacht feit is dat alle regeringen over de gehele wereld deze VN-agenda opvolgt. Niet 
goedschiks dan kwaadschiks, zoals een wereldwijde en langdurige lock down om zelfstandige 
bedrijfjes uiteindelijk stuk te maken. Je mag namelijk in de NWO niet zelf denken of ondernemen, 
dat wordt voor je gedaan. Deze zeventien doelstellingen zijn de belangrijkste indicatoren voor alle 
belangrijke gesprekspunten op elke vorm van gecontroleerde media. Verhuld in geheimzinnige 
woorden (tovenarij) biedt het ons een vals gevoel van hoop op een beter leven op aarde. Wees 
voorzichtig met wolven die schapenkleding dragen. Want met name (in) kerken spelen een 
belangrijke rol in het tot stand komen van de NWO. De Bijbel spreekt dan over de valse profeet 
(Openbaring 16:13, 19:20, en 20 vers 10), die meer bekend staat als de hoer met de naam Babylon 
die samen met de NWO ‘het beest uit de zee’ vertegenwoordigen. 

Openbaring 17:1b …ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. 
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Openbaring 17:2 Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van 
de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.  

Openbaring 17:5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, 
de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. 

Openbaring 17:15 En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, 
menigten, naties en talen. 

Als je vandaag de dag één of meerdere van die zeventien tekenen voor je neus gerealiseerd ziet 
worden, dan zie je de hoer zitten aan het water, zij koestert de mensen die achter haar beleid staan 
ongeacht hoe mooi en goed het klinkt. Het is dus van groot belang om niet achter haar beleid te 
staan of als je dat wel doet of hebt gedaan, je daar zo snel mogelijk afstand van moet nemen, want 
het loon dat je krijgt om achter Babylon te staan is niet mis. “Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u 
geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen” (Openbaring 18:4).  
 
Openbaring 16:19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken 
stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de 
wijn van Zijn grimmige toorn. 
 

Het merkteken van het beest uit de aarde (Openbaring 13:11-18) 
 
We hebben al gezien dat ‘het beest uit de aarde’ min of meer gelijktijdig in dezefde periode op het 
wereldtoneel komt als ‘het beest uit de zee’. ‘Het beest uit de aarde’ die met de vijfde bazuin komt 
(zie Openbaring 9) is niemand anders dan de tegenstander, de draak zelf (Openbaring 12:9). En vanaf 
dat moment wanneer hij ten tonele verschijnt begint de grote verdrukking. 

Mattheüs 24:21 Want dan zal grote verdrukking zijn, zoals het niet was sinds het begin van de wereld 
tot deze tijd, nee, noch ooit zal zijn. 

Vandaag hoor je regelmatig mensen spreken over het merkteken van het beest. Vaak zijn deze  
merktekens, één van de zeventien doelstellingen van ‘het beest dat uit de zee’ komt. Zoals het 
merkteken lhbt, coronavacin, chip etc. Laat je niet misleiden en verwar deze merktekens van ‘het 
beest uit de zee’ niet met het merkteken van ‘het beest dat uit de aarde’ komt. Er is geen tijfel 
mogelijk wat het merkteken van het beest uit de aarde zal zijn wanneer hij de macht van het beest 
uit de zee overneemt of ontvangt. Met 100% kunnen we dit vaststellen, de Bijbel draait daar niet 
omheen. 

Openbaring 13:16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en 
slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 

Openbaring 13:17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken 
heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. 

Openbaring 13:18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, 
want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. (getal van de volheid van 
de gevallen mens) 

Hèt merkteken is niet je IBAN nummer of je sofienummer zoals sommigen denken. De Bijbel zegt 
heel duidelijk dat het zijn nummer is, van de draak zelf, het nummer van zijn naam of zijn naam zelf, 
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wat dat ook mag zijn. Bijvoorbeeld ‘lucifer’, als dat zijn naam was geweest toen hij als één van de 
grote engelen voor de troon van Elohim stond voordat hij door hoogmoed viel. Alles wat anders is 
dan zijn naam of nummer van zijn naam heeft dus niets te maken met zijn merkteken. Toch zijn er al 
velen, met name gelovigen die hierin misleid zijn. En deze misleiding wordt groter en groter en zal op 
z’n grootst zijn als de draak komt in de belichaming van een mens;  Een goedwillende mens die 
vrede, liefde en voorspoed uitstraald en zelfs (ook door gelovigen) gezien zal worden als de beloofde 
messias. 

Openbaring 13:11a En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die 
van het Lam… 

Want hij zal zich namelijk voordoen als de (wedergekomen) messias en hij zal een (valse) duizendjarig 
vredesrijk aankondigen waar hij zichzelf tot koning zal uitroepen. (Daar zitten we toch allemaal op te 
wachten?) Vandaar dat velen, met name gelovigen hem daarvoor zullen erkennen en accepteren. 
Dus ook zijn merkteken (als die van het lam), waarna vervolgens zijn ware aard naar boven komt en 
dan is het te laat. 

Openbaring 13:11b … maar het sprak als de draak.  

Het boek des levens 

Er is maar één mogelijkheid om niet voor de misleiding van ‘het beest uit de zee’ en voor de 
misleiding van ‘het beest uit de aarde’ te vallen en dat is dat je geschreven staat in het Boek des 
Levens. 

Openbaring 13:7 En het beest (uit de zee) werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen 
en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 

Openbaring 13:8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen 
niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de 
wereld af. 

In mijn vorige lesbrief gaf ik al aan hoe belangrijk deze voorwaarde is, wil je niet deel uitmaken van 
allen die op deze aarde achterblijven die niet staan opgeschreven in het Boek des Levens. Ben je 
bereid om net als Jeshua de geboden van de Vader te doen en daarmee de Vader lief te hebben met 
heel je hart, ziel en verstand? Ja? Dan komt hier nog een test. Lees de geboden van de Vader en 
houdt deze als een spiegel voor: 

Mattheüs 22:37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met 
heel uw ziel en met heel uw verstand. 

Johannes 15:10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden 
van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. 
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Zie je jezelf in deze spiegel? Ja, dan heb je je bruiloftskleed aangedaan en sta je geschreven in het 
Boek des Levens. en Je bent tevens een getuigenis van Jeshua, want je doet dezelfde geboden die Hij 
ook doet. Je hebt de boodschap ‘het evangelie van het Koninkrijk’ begrepen. Op basis van liefde heb 
je het vebond van Jeshua en de Vader geaccepteerd. Ezechiël 37 vers 26 noemt het een 
(huwelijks)vebond des vredes en niet zoals velen denken dat het een zogenaamde ‘wet’ is die  voor 
het oude volk Israel gold en aan het kruis gehangen is. Het oude volk Israel kon zich niet houden aan 
de wet op stenen tafelen en daardoor hadden zij het verbond verbroken. Gelukkig heeft Jeshua dit 
verbond hersteld door zijn leven voor jou en mij te geven en dit verbond opnieuw bekrachtigd met 
Zijn eigen bloed. “En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor 
velen vergoten wordt” (Markus 14:24). En op basis van deze liefde zal Hij de Bruidegom Zijn Bruid in 
volle glorie ophalen nog vóórdat de hel op aarde losbarst.  

Exodus 19:4-6 U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op 
arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem 
gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom 
zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig 
volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. 

Net als bij de eerste exodus, op dezelfde wijze, in de Glorie, Kracht, Zalving en Geest van Elohim, zal 
Hij ook in een tweede exodus Zijn arendvleugels gebruiken. Maar dan vele malen goter dan de eerste 
exodus zal Hij Zijn nieuwe verbondsvolk wegvoeren. En zo zullen zij die opgeschreven staan in het 
Boek des Levens ontkomen, nog vóórdat ‘het (eerste) beest uit de zee’ en ‘het (tweede) beest uit de 
aarde’ hun macht voor drieënhalf jaar op de aarde zullen uitoefenen.  

Daniël 12:1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal 
een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd 
zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. 

Exodus 20:3-17 één: U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Twee: U zult voor 
uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de 
aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet 
dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen 
vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die 
barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht 
nemen. Drie: U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal 
niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. Vier: Gedenk de sabbatdag, dat u die 
heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de 
HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw 
dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want 
in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij 
rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. Vijf: Eer 
uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, 
u geeft. Zes: U zult niet doodslaan. Zeven: U zult niet echtbreken. Acht:  U zult niet stelen. 
Negen: U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tien: U zult niet begeren het huis 
van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn 
dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. 
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Openbaring 12:14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij 
naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve 
tijd, buiten het gezicht van de slang. 

Wanneer het moment daar is dat de vrouw, het ware verbondsvolk van Elohim, als Bruid naar haar 
plaats (als Bruid naast haar Bruidegom) wordt gebracht weet niemand. Maar als ik de woorden en 
hints die Jeshua in de vier evangeliën geeft goed versta dan zal dit plaatsvinden tijdens de 
Voorjaarsfeesten van Elohim. Tijdens Pesach, Ongezuurde Broden en/of de dagen daarna in aanloop 
naar het Feest Shavuot.  zoals ik in het begin van deze brief schreef, net als bij de eerste exodus. 
“Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets 
nieuws onder de zon” (Prediker 1:9).  

Ook Petrus bevestigd deze periode in zijn toespraak op de dag van Shavuot zelf (Handelingen 2:17). 
Hij verwees hiermee naar Joël 2 vers 28 t/m 32. Lees ook de voorbereidingsverzen daarvoor n.l. Joël 
2 vers 1 t/m 27. En als laatste de profetischtische woorden voor het verbondsvolk die Lucas in 
Handelingen 2 vers 1 t/m 13 heeft opgeschreven. “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de 
heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt” 
(Openbaring 19:7).   

Nog een laatste Woord van de Bruidegom. 

Openbaring 22:7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in 
acht neemt. 

Shalom, 

Winand 


