
 

APOPHIS EN DE EINDTIJDKLOK 
Apophis werd op 19 juni 2004 ontdekt door het Kitt Peak 
National Observatory. Het NASA-rapport van 23 december 2004 
meldde een impactkans van ongeveer 1 op 300 in 2029, wat in 
de media breed werd uitgemeten. Later die dag, op basis van 
in totaal 64 waarnemingen, werden de schattingen bijgesteld 
naar 1 op 62, wat op 27 december resulteerde in een update 
van het oorspronkelijke rapport en een upgrade naar de 
Torino-risicobeoordeling van 4. Apophis vestigde daarmee een 
record voor het hoogste risico ooit op de Torinoschaal. Deze 
graadmeter beoordeelt de ernst van een mogelijke botsing met 
een hemellichaam. Niveau 4 wordt gedefinieerd als "Een nabije 
ontmoeting die de aandacht van astronomen vergt; de vigerende 
berekeningen geven een botsingskans van 1% of hoger die tot 
regionale verwoesting zou kunnen leiden.” — maart 2022. 

 

Een brok vanuit het heelal snelt naderbij en stort neer in de grote vijver, als een 
gloeiende bal, de lucht verbrandend met verschrikkelijk geluid, met een verschrikkelijk 
gehuil, gigantische kracht, als een doodsraket stort het neer op Aarde. Terwijl de samen-
gebalde kracht door de ruimte racet, brengt het een dodelijk vernietigend zaad. Bergen, 
ze verpletteren – en het leven, het sterft; een doodsmonster dat nu om zich heen slaat. 
Luide kreten, de mensen in groot koor, schieten hun ellende omhoog naar de Schepper 
van hemel en aarde en ontdekken de weg om zich voor God neer te buigen. Ze schreeu-
wen en huilen en smeken om zegen en liefde en hulp van nu af aan, maar ze dachten 
nooit aan de grote wet, aan het liefdesgebod, die ze overtraden. Ze leefden hun leventje, 
stonden niet stil bij de schepping, omdat Liefde al die tijd voor hen van generlei belang 
was. Alleen de straffende kracht van de Allerhoogste bracht hen ertoe berouw te tonen 
en hun weg terug naar huis te vinden, het huis van de Almachtige. 

 • Fecit Hubert Luns, april 2022 

1 – Gods Eerste Oordeel in snelle cadans 
De hier uiteengezette chronologie heeft als uitgangspunt de waarneming van een 
enorme planetoïde/asteroïde, die op rampkoers ligt richting Aarde met een ontmoeting 
op 13 april 2029.1) Deze asteroïde werd op 19 juni 2004 door het Kitt Peak National 
Observatory (KPNO) in Arizona voor het eerst ontdekt en werd 99942 Apophis ge-
noemd. De naam is ontleend aan de Egyptische god van chaos, die als een langkronke-
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lige slang wordt afgebeeld. Apophis raast met gigantische snelheid door de ruimte en 
zal vanaf 2025 te zien zijn met sterrenkijkers die in de handel te koop zijn; en later zal 
zij zelfs met het blote oog kunnen worden waargenomen. 1) 
 

 
Het Sid Roth interview van 8 maart 2020 (links Dr. Thomas R. Horn) 

 
Mijn aandacht werd hierop gevestigd door een interview in 2020 met Dr. Thomas 
Horn, die een televisie- en radiopersoonlijkheid is en auteur van een aantal bestsellers. 
Dit was naar aanleiding van zijn recentste boek: “The Wormwood Prophecy” 2) en stond 
op het veelbekeken programma van Sid Roth: “It’s Supernatural!”3) Thomas Horn is 
directeur van SkyWatchTV; hij is bekend om zijn profetische inzichten die over de tijd 
gaan waarin we nu leven. Onze tijd is vergelijkbaar met wat aan de zondvloed vooraf-
ging toen Noach en de zijnen werden gered. Hoewel het verloop van de gebeurtenissen 
nu heel anders zal zijn, is het niet minder dramatisch. Slechts enkelen werden tijdens 
de Zondvloed gered maar thans zullen het er miljarden zijn. 

 
1) Toen het object in 2004 werd ontdekt stond het ruim 16 miljard km van ons af terwijl 
de afstand aarde tot aan de rand van ons zonnestelsel een 4 miljard km is. 
2) Twee jaar later, in 2021, publiceerde Thomas Horn “Zeitgeist 2025” waarin hij ingaat 
op de eindtijdchronologie. Hij stelt (pp. 284-85) dat Christus’ wederkomst moet worden 
berekend vanaf 13 april 2029 plus de 1335 dagen waarover de profeet Daniël spreekt, 
wat ons tot 2032 brengt. Tel daar meer dan veertig jaar bij op, zegt hij, “voor ‘het op 
orde brengen’ zodat in het jaar 2075 het Koninkrijkstijdperk officieel kan beginnen en 
er niets meer te vervullen valt.” Dit past bij de chronologie, zoals in Qumran ontdekt, 
waarover hij zegt (p. 279): “Als de Esseense kalender correct is zou tegen het jaar 2075 
alles gereed moeten zijn voor de start van de duizendjarige regering onder Christus.” 
En met betrekking tot het jaar 2025 zegt hij (p. 277): “In het jaar 2025, als de Esseense 
kalender correct is [maar deze komt niet overeen met de Panin Bible Statistics, welke 
de enig juiste is – zie App. 2], zullen we in dat jaar de aangeduide overgangszone van 
onze tijd en die van het Koninkrijkstijdperk binnentreden.” Verder (p. 282): “Als we 
aannemen dat 13 april 2029 in het midden ligt van de Verdrukking kunnen we daar 
1260 dagen (42 maanden) van aftrekken en komen zo uit op 1 nov. 2025, zijnde de 
datum waarop de Antichrist ‘het verbond bevestigt’ (Dan. 9:27) – wat het officiële 
begin is van de zevenjarige Verdrukking.” 
3) Het is op YouTube te vinden onder “Sid Roth - The WORMWOOD Prophecy: 2029 
Asteroid Striking Earth?” Zeer de moeite waard! De naam Wormwood is ontleend aan 
Openbaring 8:11: “En de naam van de asteroïde die uit de hemel viel was Alsem.” – in 
het Engels vertaald als Wormwood. Zie ook: “Tom Horn Dies & God shows him the 
Future | Supernatural Stories”. Het citaat is uit deze laatste presentatie. 
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Toen Tom Horn nog een jonge getrouwde man was, stierf hij korte tijd toen hij ‘s 
nachts lag te slapen, zoals zijn vrouw kan getuigen; het was ongeveer in het jaar 1975. 
Hij had een vreselijke nachtmerrieachtige droom. Hij zegt: “Ik stond voor een heel 
helder licht. Op de een of andere manier wist ik dat ik voor God stond. Ik wist ook dat 
Hij me het een en ander had laten zien en dat op een gegeven moment zelfs een boekrol 
was ontvouwd en ik levendige beelden had gezien. Maar ik mocht ze niet onthouden, 
want ze waren bewaard voor een tijd in de toekomst.” In 2019 onderging hij deze 
ervaring van voren af aan, die hij als volgt omschrijft:  

««  Ik was ergens op de top van een berg, en ik was omringd door duizenden en 
duizenden mensen. En iedereen was in paniek. Iedereen schreeuwde en rende en 
keek over zijn schouders, ook ik. En dat deel van het visioen was voor mij het 
meest angstaanjagend en het meest reëel, want voor zover het mijn geest op dat 
moment betrof, gebeurde het echt. En ik herinner mij dat ik me omdraaide en 
over mijn schouder keek en ik kon deze reusachtige brandende berg zien die door 
de atmosfeer kwam en uit elkaar brak terwijl hij naar het oppervlak van de aarde 
raasde. En terwijl we allemaal aan het rennen waren, viel deze steen ineens in 
de Stille Oceaan. Niemand kon ik op zijn benen blijven staan. De hele planeet 
voelde voor mij alsof het schudde, zo ruw trilde dat we niet konden opstaan. En ik 
hoorde dit afschuwelijke krakende geluid alsof de aardmantel letterlijk uiteenreet. 
En nogmaals, ik keek achterom over mijn rechterschouder en zag deze gigantische 
tsunami, een massieve watermuur die opkwam over de top van deze berg. En ik 
wist dat we allemaal op het punt stonden te gaan sterven. En net op dat moment 
was het alsof er twee grote handen onder mijn armen kwamen en mij in de lucht 
tilden zodat ik nu op de planeet neerkeek, en de aanblik was verschrikkelijk. Het 
was angstaanjagend toen dit water over al deze wanhopige mensen stroomde die 
schreeuwden, huilden en baden. En ik keek naar iets dat ik pas later begreep – 
vanuit wetenschappelijk standpunt. Ik ben geen wetenschapper. Dus ik kon alleen 
opschrijven wat ik zag, en later controleerde ik het. [En ik ontdekte toen dat] 
dit precies is wat een wetenschapper zegt dat er gaat gebeuren toen ik zag dat de 
wateren van de Stille Oceaan – waar deze steen, deze enorme brandende steen 
viel – kookten en de uit dit water omhoogschietende aerosol zich naar de bovenste 
atmosfeer verplaatste. En een hele reeks orkaanbewegingen begon over de 
aardoppervlakten te bewegen. En toen een tweede zeer groot deel van deze steen, 
die klaarblijkelijk ervan was afgebroken, de atmosfeer binnendrong, op aarde 
insloeg, ontstak een reeks vulkanen. En al dit materiaal werd opgeblazen naar de 
bovenste atmosfeer en werd gevangen in de jet stream, die rond de aarde beweegt. 
Zeer spoedig, binnen een periode van dagen, werd een groot deel van de zon en de 
maan en de sterren verduisterd. Toen werd ik wakker; ik was zo doodsbang dat 
ik letterlijk bijna uit bed viel. En ik pakte een vel papier, dat ik geleerd heb om 
met een pen naast mijn bed klaar te hebben. En ik begon alle kleine details op te 
schrijven, slag na slag van wat ik had gezien en wat ik had meegemaakt. Maar 
voordat ik dat kon doen was het alsof een stem in de kamer één enkel woord 
uitsprak, en dat woord was ‘Apophis’. »» 

 
Volgens de huidige voorspellingen van de NASA (Wiki 18 mrt 2022) bestaat absoluut 
geen inslaggevaar, alhoewel op een hoogte van ongeveer 31.600 kilometres een aantal 
satellieten zullen worden weggeslagen terwijl de Aarde zelf geen gevaar zou lopen. 
Maar zo’n precieze voorspelling is volstrekt onmogelijk, absurd zelfs, zoals iedere 
deskundige weet; als het hemellichaam (een NEO of Near Earth Object) de Aarde zo 
dicht nadert kan een berekening een gemiddelde uitkomst geven maar wegens de 
grote marge van onzekerheid kan het object net zo goed op de Aarde zelf inslaan. Er 
is daarom sprake van een schandalige misleiding (cover-up). Integendeel, het inslag-
gevaar blijft buitengewoon groot, zelfs als de NASA-berekeningen zouden kloppen. 
Omdat ik in de Bijbel geloof en het visioen van Tom waarachtig overkomt, wetend 
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dankzij het Boek der Waarheid(BdW) 4) dat Christus’ wederkomst nabij is en het 
Boek Openbaring daarvoor onze handleiding is, vertegenwoordigt vanuit dit perspec-
tief de botsing geen gevaar maar een zekerheid. Inmiddels zou Apophis een beoorde-
ling van 6 op de Torinoschaal moeten hebben, maar deze is verlaagd naar nul, wat in-
houdt dat het botsingsrisico van Apophis als geringer wordt beschouwd dan het achter-
grondrisiconiveau, schaal 6 gedefinieerd als: “Een nabije ontmoeting met een groot 
object dat een ernstige maar nog steeds onzekere dreiging voor een wereldwijde cata-
strofe vormt. Kritische aandacht van astronomen is vereist om definitief te bepalen of 
een botsing zal plaatsvinden. Als de ontmoeting minder dan drie decennia verwijderd 
is, kan een overheidsrampenplan gerechtvaardigd zijn.” We mogen rustig stellen dat 
Apophis het instrument van Gods Eerste Oordeel is zoals in Openbaring 8 en 9 om-
schreven, waarin opeenvolgende engelen met trompetgeschal straffen aankondigen. 
Ook Tom Horn zegt dat het hier om één en dezelfde straf gaat, waarbij zich alles in 
snelle cadans ontrolt. In het volgende citaat zijn daarom de intermezzo’s met de enge-
len weggelaten:  

«« (hfst. 8:) En donder ontstak en geraas, bliksem en aardbeving. Hagel en vuur 
brak los met bloed vermengd en werd op de Aarde geworpen [voorafgaand aan de 
grote berg die in de oceaan werd geworpen trof een wolk meteorieten de aarde].5) 
En het derde deel van de Aarde ontbrandde, het derde deel der bomen vatte vlam 
en al het groene gras verbrandde. [Een dag later] werd een grote berg [een ster 
gelijk], en laaiend van vuur, in de oceaan geworpen. En het derde deel der zee 
werd bloedrood. Het derde deel van de levende schepsels der zee kwam om, en 
het derde deel van de schepen verging. En deze grote ster [nu asteroïde geheten] 
viel uit de hemel neer, brandend als een fakkel. Ze viel neer op het derde deel van 
de rivieren en waterfonteinen. De naam van die ster is Alsem (bitter). En het derde 
deel van de wateren werd bitter en vele mensen stierven door de bitterheid van het 
water. Vervolgens werd de aarde verduisterd zodat een derde minder licht werd 
gegeven, niet alleen van de zon maar ook van maan en sterren [wegens het roet en 
de zwafel die in de lucht hingen]. Dag en nacht waren verduisterd. (…) (hfst. 9:) 
En losgelaten werden de vier engelen, die zich gereed hielden voor het uur en de 
dag, de maand en het jaar [13 april 2029] om het derde deel der mensen te doden. 
Zó zag ik in het visioen de paarden en hun berijders: ze droegen harnassen, vuur-
rood, paars, zwavelgrauw; de koppen der paarden waren als koppen van leeuwen; 
vuur, rook en zwavel kwam uit hun bek. [De paarden hier zijn een symbolische 
voorstelling van vulkanen.6)] Door deze drie plagen werd het derde deel der 
mensen gedood, namelijk door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun bek 
kwamen. De macht der paarden ligt in hun bek, maar tegelijk in hun staarten 
[lavastromen]; immers hun staarten zijn slangen gelijk, en van koppen voorzien: 
ook hiermee brengen ze letsel toe. En de rest van de mensen, die door deze plagen 
niet werden gedood, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, van 

 
4) Het Boek der Waarheid (BdW) bevat de geschriften van de Ierse MDM (Maria 
Goddelijke Barmhartigheid), een der zeven eindtijdprofeten, die haar in de periode van 
november 2010 tot mei 2015 zijn ingegeven door de Eeuwige Vader, Jezus Christus en 
de Allerheiligste Maagd Maria. Restkerk.net richt zich op de gemeenschap die deze 
boodschappen als authentiek ervaart. 
5) Volgens de Marie Julie Jahenny (1850-1941), de Bretonse gestigmatiseerde die veel 
over de eindtijd heeft geprofeteerd, zal de kometenregen op een donderdag beginnen 
en op een zaterdag eindigen. Apophis zal dus op Dag 2 zal ten westen van de VS vallen 
en op het land, terwijl de kometenregen op Dag 1 Europa treft. Hieruit kan worden 
afgeleid dat de opname in Europa een dag eerder zal plaatsvinden dan in de VS. Omdat 
de kometenregen drie dagen duurt zal de hele aarde daardoor getroffen worden. 
6) Er zijn wereldwijd ongeveer 1350 potentieel actieve vulkanen, afgezien van de 
continue gordels van vulkanen op de oceaanbodem in verspreidingscentra zoals de Mid-
Atlantische Rug. Zo’n 500 van die 1350 zijn in historische tijden uitgebarsten. Veel 
daarvan bevinden zich langs de ‘Pacific Rim’ in wat bekend staat als de ‘Ring of Fire’. 
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de aanbidding van duivels en der beelden van goud, zilver en koper, steen en 
hout, die niet kunnen zien noch horen noch gaan. Ze bekeerden zich niet van 
hun moorden, tovenarij, ontucht en diefstal. »» 

Een andere beschrijving maar nu in lekentermen, komt hiermee overeen: 
««  Door de enorme explosie zodra Apophis de aardsfeer binnentrad, schudde de 
hele wereld als een dronken man, en donder rolde over de hele globe. De planeet 
rilde, en er barstten veel vulkanen uit. Het grootste deel van de exploderende 
gloeiendhete planetoïde stortte als een gigantische vuist in de Stille Oceaan, waar 
de aardmantel niet erg dik is - meestal zeven tot tien kilometer – die makkelijker 
kan worden gekraakt, zeker als het object de bodem raakt waar twee tectonische 
platen elkaar ontmoeten nabij de continentale plaat; het door druk keiharde water 
helpt mee de bres te creëren. Na botsing nam het minder dan twee seconden 
voordat de metalen kern zijn snelheid was kwijtgeraakt,7) maar dat ging niet onop-
gemerkt: alsof de wereld ten onder ging. Want de vrijkomende energie was veel 
meer dan de alle atoombommen die onze naties in hun waanzin paraat houden.  
 De grote wolk meteorieten, waarvan sommige van monstrueuze grootte.8) Een 
brede waaier rende als hondsdolle honden dicht langs het aardoppervlak, vuur, 
dood en verderf zaaiend, alles op zijn kop zettend,9) tot het zijn eindbestemming 
bereikte ergens in de Laplandische vlakte, waar het trillend en met woedend 
gebrul gapende wonden creëerde van de vele inslagen van het puin.  
 Diep in de oceaan, waar het grote rotsblok viel, werd de aardkorst uiteen 
gereten, aardbevingen ontstonden, de weg openend voor het kokendhete en 
gloeiende magma uit het binnenste der Aarde, dat nu venijnig naar buiten kolkte. 
Het zeewater borrelde en kookte, en de verdampte watermassa’s schoten als 
gigageisers de atmosfeer in. Dit al zweepte de ziedende oceaan tot gigantische 
tsunamis op, die met waanzinnige snelheid op een hoogte van wel duizend meter 
de kusten raakten, alles meesleurend en vernietigend wat ze op hun pad  tegen-
kwamen. De secundaire effecten waren niet minder dramatisch: door het aan-
houdend schudden van de aarde en de uitbarstende vulkanen, nieuw en oud, 
onstonden enorme aardverschuivingen die de wateren troffen en op vele plaatsen 
in de wereld hun eigen mega-tsunami’s veroorzaakten.10) »»   

 
Père Louis Marie Pel (1878-1966) is een groot heilige passend in het illustere rijtje van 
drie: Pio, Pel en Paul (de laatste, een Belgische pater).11) Hij zei: “Jezus heeft aan mij 
zijn hart gegeven.” Het gebed, niet van hem, dat ondergetekende dikwijls bidt, sluit 
daarbij aan: “Jezus ik houd van U, mijn geliefde. U leeft in mij en ik leef in U.” (Ef. 
3:17) Hij profeteerde in 1945 over Gods Eerste Oordeel. Daarvan zegt het Boek der 
Waarheid (BdW) op 15 augustus 2013:  

««  Het Eerste Oordeel [ook het Oordeel der Naties genaamd] is nabij en dan zal 
Ik de goddelozen terzijde schuiven, aangezien de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde 
alleen diegenen zullen verwelkomen die mijn Barmhartigheid hebben aanvaard. 

 
7) Zonder een hoog metaalgehalte zou het object nooit de verwoesting kunnen aan-
richten zoals door Thomas Horn beschreven. Anders zou het zodra het de zee raakt als 
een ‘paintball’ uiteenvallen. Zie: “Paintballs clarify what happens when an asteroid hits 
earth’s ocean” door Nola Taylor Redd, 15 nov. 2018 (Sky&Telescope).  
8) BdW 14 dec. 2014: “Ik, Jezus, zal een straf op jullie doen neerkomen die zo zwaar is 
dat je je nauwelijks zult kunnen staande houden; hagelstenen van onvoorstelbaar grote 
afmetingen zullen uit de hemel naar beneden worden geslingerd.”  
9) Het is verassend dat de temperatuur van ruim 1500ºC van een door de lucht 
razende meteoriet niet door wrijving ontstaat, maar door extreme compressie van 
de lucht ervoor, die vervolgens zijn warmte aan de meteoriet en zijn wijde omgeving 
afgeeft. Een vallende meteoriet is geen gelokaliseerde aangelegenheid, maar door een 
dikke omhulling van lucht die meereist zijn de effecten helemaal niet gelokaliseerd. 
Supercomputers proberen in slow motion de effecten na te bootsen. 
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Velen zullen zeggen: ‘God is barmhartig. Hij zou nooit zo’n wreedheid tonen.’ 
Mijn antwoord is dit. De Aarde zoals jullie die kennen zal er niet meer zijn. In 
plaats daarvan zal een nieuwe hernieuwde Aarde ontstaan – veel groter, groter dan 
voorheen [te verstaan als bewoonbare oppervlakte], waar twaalf naties in liefde-
volle harmonie naast elkaar zullen wonen. Alleen degenen die Mij trouw blijven 
en degenen die Mij niet kennen, maar die mijn Hand wel aanvaarden, toen Ik hun 
de Waarheid bij De Waarschuwing bewees, zullen de poorten binnengaan. »»  

 
Père Pel gaat in op wat er tijdens het Eerste Oordeel zal plaatsvinden en meer in het 
bijzonder voor wat Frankrijk betreft, de oudste dochter van de Kerk: 10) 11) 

««  Weet dat met de zonden van de wereld die in deze eeuw in afschuwelijkheid 
toenemen er zeer grote goddelijke kastijdingen over de wereld zullen neerdalen, 
en dat geen continent gespaard zal worden van Gods Toorn. Wat betreft Frankrijk, 

 
10)  Pater Pel was vooral een vurig apostel van het Heilig Hart van Jezus, een groot 
toegewijde van het Bedroefd en Onbevlekt Hart van Maria, en had een brandende liefde 
voor Jezus-hostie. Hij werd gezegend met bijna 3500 eucharistische wonderen en 
bracht zijn nachten staande door met zijn voorhoofd tegen de deur van de tabernakel, 
in permanente extase, in gesprek met God die hij van aangezicht tot aangezicht zag. Hij 
gebruikte ongeveer twee uur om de Heilige Mis te vieren, in Pater Pio-stijl, en bracht 
uitputtende dagen door in de biechtstoel. Daarnevens had hij zijn apostolaat en de 
‘missies’ die hij in heel Frankrijk predikte. Gezegemd met ijzer gestel moest een auto-
ongeluk zijn leven beëindigen: hij was toen 86 jaar oud. 
11) Om een voorbeeld te noemen, de Cumbre Vieja vulkaan op het Canarische eiland 
La Palma kan potentieel een megatsunami veroorzaken langs de Atlantische kusten die 
ook het oosten van de Verenigde Staten zal treffen met ongehoorde vernietigingskracht. 
Volgens Père Pel zullen er ook gigantische tsunami’s zijn in de Middelandse Zee. Zoals 
wetenschappers zoals Prof. Bill McGuire hebben bepaald, zal de westelijke flank van 
de Cumbre, die een enorme scheur toont, op een gegeven moment ten gevolge van 
een uitbarsting afbreken en in de oceaan schuiven en daarmee enorme tsunami’s 
veroorzaken. YouTube: Megatsunami Scenario – La Palma Landslide, evenals: 
Dreams: East Coast USA tsunami judgment & moving day!!! (van een jonge vrouw 
die Melissa heet.) Deze laatste YouTube is interessant omdat de tsunami volgens het 
aangehaalde visioen door een komeet wordt veroorzaakt; zij zei ook dat bij de eerste 
paukenslag van de komeet de opname der heiligen plaatsvindt (in de VS) 
(1 Thes. 4:16). Melissa zegt ook dat een meisje van acht (haar dochter?) ‘hoorde’ 
dat de inslag van die komeet en de opname tijdens Thanksgiving plaatsvonden. 
Welnu, Thanksgiving is in de VS het feest van het binnenhalen van de eerste oogst, en 
aldus is de opname het afsnijden van de eerste oogst van hen die Christus toebehoren. 
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schuldig aan afvalligheid en het ontkennen van haar roeping, zal zij hard worden 
gestraft. Er zal een scheidslijn zijn die van Bordeaux naar Lille gaat. [Indien we 
die lijn naar het zuiden doortrekken blijkt Portugal te worden gespaard; Madrid 
valt ten oosten van deze lijn.] Rechts van deze lijn zal alles verwoest en verbrand 
worden door de invasie van volkeren uit het Oosten…,12) maar ook door de 
val van grote vurige meteorieten die in vuurregen op de hele aarde neerstorten 
en in deze gebieden in het bijzonder. Het zal een algemene verwoesting zijn. 
Revoluties, oorlog, epidemieën, pest en andere, giftige en chemische gassen, 
gewelddadige aardbevingen. De uitgedoofde vulkanen van Frankrijk zullen 
opnieuw actief worden en alles vernietigen: Auvergne, Alpen, Pyreneeën en 
andere plaatsen. Terwijl het linkerdeel van de lijn minder zal worden getroffen –
 Vendée, Bretagne, vanwege het geloof dat nog steeds in deze regio’s geworteld 
is. Desalniettemin zal het nodig zijn om ver van de kusten te gaan, soms zelfs tot 
50 km, om te ontsnappen aan de verzwelging tot op de bodem van de zeeën zoals 
bij Marseille en de Côte d’Azur, die zullen worden verzwolgen – vanwege de 
begane zonden en de schandalen op de stranden van deze regio’s in het bijzonder. 
 Maar ik moet je zeggen, mijn kind, dat de sektariërs en de grote vijanden van 
God die hiervoor toevluchtsoorden hebben geselecteerd, in de overtuiging aan 
deze wereldramp te kunnen ontsnappen [waarvan ze de komende realiteit niet bij 
voorbaat hebben ontkend], dat zij door de demonen zelf ter dood zullen worden 
gebracht, waar ze zich ook verbergen, want de toorn des Heren is rechtvaardig 
en heilig. [De meesten op aarde zullen echter in totale onwetendheid verkeren als 
gevolg van het bombardement met nepnieuws.]   
 Dichte duisternis, veroorzaakt door oorlog, gigantische branden en vallende 
stukken vurige sterren [meteorieten], die drie dagen en drie nachten zullen vallen, 
zullen de zon doen verdwijnen.13) En alleen de kerkkaarsen voor deze gelegenheid 
gezegend, zullen licht kunnen geven in de handen van gelovigen. Maar de godde-
lozen zullen dit miraculeuze licht niet zien omdat hun ziel in duisternis verkeert. 
 Aldus mijn kind zal driekwart van de mensheid worden vernietigd14) en op 
heel wat plaatsen in Frankrijk zul je honderd kilometer moeten reizen om iemand 
zoals ik te vinden [een priester dus]. Men zal ertoe komen mensenvlees te eten 
om op die manier te kunnen overleven.  
 Verschillende landen zullen van de wereldkaart verdwijnen. [Vooral die landen 
die een rol hebben gespeeld in de abortus hecatombe – zie BdW, boodschap van 
29 juli 2012: “Die naties, die abortus hebben gelegaliseerd, zullen tijdens de 

 
12)  Dit komt overeen met profetieën van anderen waarin een invasie van Russische 
troepen wordt voorspeld. Omdat de oorlogshandelingen direct aan de de inslag van 
Apophis voorafgaat, betekent dit dat tot op het eind wordt ontkend dat Apophis de 
aarde zal raken, hetzij worden de effecten daarvan geminimaliseerd. Anders zou er 
totaal geen belangstelling bestaan om juist op zo’n moment een oorlog te ontketenen, 
die natuurlijk een aantal dagen voor de inslag begonnen moet zijn. 
13)  De vraag rijst of dit alles te wijten is aan Apophis. Nee, want de meteorietenregen 
duurt drie dagen en nachten en veroorzaakt een enorme ravage. Uit profetieën blijkt 
dat de langdurige meteorietenregen niet lang van tevoren zal worden gedetecteerd, wat 
mogelijk is als de meteorieten stationair aan de hemel staan, m.a.w. indien de beweging 
aan de hemel identiek is aan de aardbeweging. 
14)   Zelfs degenen die op het laatste moment tijdens deze beroering zich tot God wenden 
en sterven, zullen gered zijn en dus kandidaat zijn voor het Vrederijk dat pas een aantal 
jaren later zal aanvangen. Het BdW 18 sept. 2013 laat bij monde van Jezus weten: “Ik 
zal de doden opwekken, degenen die zijn gezuiverd in de diepten van het Vagevuur, 
evenals degenen die geduldig in de hemel wachten op de komst van deze Grote Dag. De 
rest wordt verbannen. Jullie tijd op aarde is bepaald door mijn Vader en deze dag [van 
het Nieuw Paradijs] is Mij nog onbekend, maar Ik zeg je dit: jullie, van deze generatie, 
zullen worden verzameld en meegenomen naar mijn Nieuw Paradijs wanneer Hemel en 
Aarde één zullen worden.” 
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Kastijding getuige zijn van de toorn van mijn Vader. Ze zullen worden weg-
gevaagd en er zal geen medelijden met ze worden getoond, zoals ze ook geen 
berouw toonden voor deze doodzonde toen het doden van Gods kinderen in de 
baarmoeder door hen werd goedgekeurd.” En de boodschap van 29 augustus 
2011: “Mijn straf voor de landen die zich schuldig maken aan de legalisering 
van abortus zal bestaan uit het wegvagen van naties. Jullie landen zullen in 
kleine stukjes uiteenvallen en in de oceaan vallen. Jullie verachtelijke klinieken 
en ziekenhuizen, waar jullie deze praktijken uitvoeren, zullen sluiten en jullie, de 
schuldigen onder jullie, zullen voor deze gruwelijke misdaden in het vuur van 
de Hel worden geworpen.”] 
 Frankrijk zal klein zijn geworden, maar dat deel zal tot aan het einde der tijden 
blijven bestaan. Want zij zal opnieuw, aldus gezuiverd, tot de oudste dochter van 
de hernieuwde Kerk worden. Want alle Kaïns en Judassen van de mensheid zullen 
in dit Oordeel der Naties verdwenen zijn, maar nog is het Einde der Tijd nog niet 
daar, want dat zal pas later zijn [als de door de Profeet Daniël voorspelde Grote 
Verdrukking ten einde komt]. [Zie App. 1 met citaat uit BdW.] 
 De Middellandse Zee zal volledig verdwijnen. De oceanen zullen enorme 
stralen verschroeiende stoom de lucht in blazen en verschrikkelijke vloedgolven 
[tsunamis] over de continenten jagen, waarbij ze alles op hun pad vernietigen. Er 
zullen nieuwe bergen uit de oceanen oprijzen en het vasteland, terwijl de Alpen en 
het Rijndal naar het noorden toe instorten en door water in beslag zullen worden 
genomen. Derhalve zal de huidige kaart van de wereld totaal veranderen [en zal 
volgens het BdW in twaalf naties worden verdeeld, onder leiding staande van de 
twaalf Apostelen.]  
 En de Aarde zal [gedurende een zekere tijd] door zware schokken niet meer 
normaal om haar as draaien. De seizoenen zullen minstens drie jaar niet meer 
bestaan voordat de aarde grassen en vegetatie kan teruggeven. Er zal grote 
hongersnood over de hele wereld heersen. 
 Parijs zal worden verwoest door de revolutie en de verbranding door Russisch 
nucleair vuur vanuit Orléans en de regio Provins [beide niet ver ten zuiden van 
Parijs], terwijl Marseille en de Côte d’Azur in zee afbrokkelen. 
 Meer dan 3 miljard mensen zullen in deze wereldwijde beroering verdwijnen. 
Jezus zei dat er niet meer zo’n grote verwoesting zal zijn, zelfs niet aan het einde 
van de wereld, zo zwaar zal de straf zijn vanwege de zonden van de wereld. »» 

 

“Ik besef broeders en zusters, dat ik u over tijden en data niet hoef te leren, want 
uzelf weet maar al te goed van de ‘Dag des Heren’ dat die komt als een dief in de 
nacht. Wanneer men zegt: ‘Vrede en veiligheid’, dan valt op hen het verderf on-
verwacht zoals de barensweeën van een zwangere vrouw. Er is voor hen geen 
ontkomen aan. Maar u broeders en zusters, u verkeert niet in duisternis, zodat 
deze dag u als een dief zou verrassen. Want allen bent u kinderen van het licht, 
kinderen van de dag; wij behoren niet de nacht of duisternis toe; wij slapen niet 
als die anderen.” (1 Thess. 5:1-6) 

 

2 – De NASA niet altijd betrouwbaar 
Om een mogelijke botsing van een hemellichaam met onze aarde te voorspellen maakt 
de NASA gebruik van het getal Pi. Het getal Pi, reeds duizenden jaren gekend, zou 
volgens wetenschappelijke outsider Harry Lear onjuist zijn. Hij noemt dit in zijn hierna 
geciteerde open brief aan de Amerikaanse President Trump, die kort daarna de Space 
Force heeft opgericht; daarover later meer. De klassieke Pi-waarde is 3,14159…, maar 
moet volgens zijn berekeningsmethode 3,14460… zijn. En dit decimale verschil op de 
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derde plaats zou tot een onnauwkeurige berekening hebben geleid voor het inslagrisico 
van Apophis. Tot nog toe heeft geen enkele wetenschapper de moeite genomen Harry 
Lears bewijs voor Pi te ontkrachten, ondanks dat hij daar bij verschillende wetenschap-
pers op heeft aangedrongen. Voor onderhavig discussie is dat van ondergeschikt be-
lang want er is sprake van compenserende fouten – mocht hij gelijk hebben. Onderge-
tekende laat de discussie graag over aan de experts. Harry Lear legt uit: 

«« Te veel wiskundigen menen dat de Archimedes’ polygoonlimietbenadering 
OK is ter berekening van de tangens of arctangens van een rechthoekige driehoek 
waarvan de korte zijde ‘gekromd’ is en niet recht. (Als het geen rechte zijde 
is, is het geen rechthoekige driehoek en gaat het idee van tan en arctan uit het 
raam. Zelfs als we calculus gebruiken is het een grove fout te veronderstellen 
dat je de tan of arctan van een gebogen zijde [tot vele decimalen correct] kunt 
berekenen, aangezien de gebogen driehoek dan niet een echte driehoek is.) »» 

Harry Lear heeft de CNC methode15) voorgesteld om zijn berekeningen te staven, wat 
de NASA wellicht heeft gedaan maar dan niet naar buiten heeft gebracht. Het zou niet 
de eerste keer zijn dat de NASA zich voor den domme houdt. Dr. Nathan Myhrvold 
heeft aangetoond dat de NASA ernstige fouten heeft gemaakt in de berekening van de 
grootte van de planetoïden, maar de NASA weigert 
hierover een serieuze discussie aan te gaan.16) JNSR17) 
zegt verschillende keren dat de elite plannen beraamt 
om de aarde te verlaten, zonder dat zij aangeeft waar-
om. Het zou met Apophis verband kunnen houden en 
dat zou een vorm van verraad zijn. Immers de kapitein 
dient als laatste het zinkend schip te verlaten. De juiste 
oplossing is een zich tot God keren, want net als met 
Ninivé (zie het bijbelboek Jona) kan God ook hier in 
de natuurlijke gang van zaken ingrijpen.  
 
Op 18 juni 2018 ondertekende President Donald Trump het ‘Space Policy Directive’ 
voor de oprichting van Space Force als zesde tak van de strijdkrachten, wat de eerste 
nieuwe militaire dienst was sinds de oprichting van de luchtmacht in 1947. In 2022 
beschikte het over een budget van meer dan 18 miljard dollar. De reden hierachter had 
voornamelijk betrekking op NEO’s (Near Earth Objects), en Apophis is een NEO. 
Space Force moet o.a. op zoek gaan naar methoden om botsingen van NEO’s met de 
Aarde te voorkomen. Binnen de kortste keren werden het besluit en de financiering via 
het Congres veiliggesteld. Dat was vier en een halve maand na de open brief aan 
President Trump van Harry Lear, waarin hij op het reële inslaggevaar van Apophis 
wees. Dat was onvoorstelbaar snel en op zijn minst een opmerkelijke coïncidentie. 
Harry Lears credentials zijn: Pentagon en Saigon, Vietnam MACV HQ in SSD, ACSI, 
Special Security Detachment, Assistant Chief of Staff Intelligence, Top Secret Crypto 
EO NOFORN, andere geclassifeerde speciale toegangscodes – 1965-67 US Army. Zijn 
open brief van 15 februari 2018 begint als volgt:   

«« Houston, we hebben een GROOT PROBLEEM. NASA/JPL’s Near Earth 
Object berekeningen voor het traject van de baan van de Aarde die de baan van 
asteroïde 99942 (bijgenaamd Apophis) op 13 april 2029 kruist, werden met 
berekeningen uitgevoerd uitgaande van de [mijns inziens] foute waarde van Pi = 
3,141592654… (…) Met behulp van de oude waarde van Pi stelt NASA momen-
teel dat Apophis de Aarde op 13 april 2029 met slechts 32.000 km zal missen. De 
maan bevindt zich zo’n 385.000 km van de aarde en 32.000 km is het niveau waar 

 
15)   Met een Rotary Circle Cutter (CNC-machine) zou proefondervindelijk de juiste 
waarde van Pi kunnnen worden geverifieerd. Op Harry Lears website: “Measuring Pi 
Squaring Phi”, wordt in groot detail uitgelegd hoe Harry Lear dit zelf heeft gedaan. 

  

 
Indien Apophis 450 meter is 
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onze satellieten boven de aarde zweven. Het verschil tussen NASA’s foutieve 
berekeningen van de banen van de Aarde en Apophis, uitgaande van de verkeerde 
waarde van Pi, is significant [Harry Lear schijnt heel zeker van zichzelf te zijn]: 
901.434 km te kort voor de aarde en 831.517 km te kort voor Apophis. Als de 
huidige baanberekeningen van NASA al honderdduizenden kilometers verkeerd 
zijn, waarom zouden we dan moeten geloven dat Apophis de planeet Aarde met 
een miezerige 32.000 km zal missen op grond van een onjuiste Pi-waarde? NASA 
zit 900.000 en meer dan 800.000 km ernaast, alleen al voor de basisberekeningen, 
en we hebben niet eens andere parameters genoemd die ook Pi gebruiken, zoals 
zwaartekracht (centrifugaalkracht) en centripetale traagheid. De GROTE VRAAG 
is: indien de NASA de nieuwe, werkelijke waarde van Pi = 3,144605511… in 
plaats van de oude, foutieve [?] waarde van Pi = 3,141592654… gebruikt, zouden 
de banen van de Aarde en de banen van Apophis elkaar dan nog steeds op een 
afstand van 32.000 km missen of zou Apophis op de Aarde crashen? (…) 16) 17) 

Enkele verontrustende en interessante factoren zijn: Apophis werd reeds in 
1981 door een Zwitser genaamd Billy Eduard Meier voorspeld en hij verklaarde 
toen dat het op 13 april 2029 op de Aarde zou neerstorten. [Dit is pertinent onjuist. 

 
16)  Dr. Nathan Myhrvold, een zeer competente en vooraanstaande wetenschapper, 
heeft in 2018 twee artikelen geschreven waarin hij de fouten van de door de NASA 
gefinancierde WISE/NEOWISE in hun gepubliceerde bevindingen schetst, met name 
wat betreft hun schattingen voor de grootte en helderheid van NEO’s. NEOWISE 
gebruikt een ruimtetelescoop om op asteroïden te jagen en kometen die een bedreiging 
voor de aarde zouden kunnen vormen. In het artikel van Myhrvold over dit onderwerp, 
dat van juni, staat: “Elk van de NEOWISE-papers heeft doorgaans meerdere co-auteurs. 
Alles bij elkaar heeft het werk van honderden wetenschappers zich op NEOWISE-
gegevens gebaseerd. Binnen de planetaire wetenschap staan asteroïden in het middel-
punt der belangstelling, en dus ook NEOWISE. Asteroïden zijn ook belangrijk voor ons 
allen hier op aarde, zowel voor niet-wetenschappers als wetenschappers. We weten dat 
een asteroïde de dinosauriërs heeft uitgeroeid. In 1908 sloeg een inslag van een [kleine] 
asteroïde het grote woud van Tunguska, Siberië plat. En in 2013 explodeerde een 
kleinere meteoor in de lucht boven Chelyabinsk, Rusland. De NEOWISE-resultaten zijn 
van cruciaal belang voor het beoordelen van het risico van toekomstige effecten, die op 
hun beurt in hoge mate afhankelijk zijn van nauwkeurige schattingen van de diameter. 
Als erkenning voor dit risico heeft het Congres NASA in 2005 opdracht gegeven om 
tegen eind 2020 90% van alle nabije-aarde-objecten met een diameter van 140 meter of 
groter te identificeren. Dat werk wordt gecoördineerd door het NASA-kantoor dat op 
NEOWISE toezicht houdt. In dit stadium is de kans dat dit allemaal een eerlijke fout is 
onmogelijk te handhaven. Het patroon van misleiding continueert in elke communicatie 
van de NEOWISE-groep. Als dit een oprechte fout was, waarom zeiden ze dat dan niet 
meteen aan het begin? In plaats daarvan was er geen transparantie van het NEOWISE-
team en onstond een gestage stroom van verder bedrog en wangedrag. Onder deze 
condities lijkt de NEOWISE-groep de uitgekiende beslissing te hebben genomen dat het 
beter was alles te ontkennen dan om de problemen aan te pakken die ik aan de orde 
stelde – of om fouten toe te geven. Het probleem met deze benadering is dat hoe langer 
je dingen ontkent, des te erger wordt het. Zoals zo vaak het geval, is de doofpot erger 
dan de misdaad. Als ik bij de pakken was gaan neerzitten had de strategie gewerkt.”  
Zie: “180522-Examination of WISE asteroid analysis - Myhrvold” alsook “180614-What’s Wrong 
with NEOWISE - Myhrvold”, beide beschikbaar op Myhrvolds website. 
• Nathan Paul Myhrvold, voorheen Chief Technology Officer bij Microsoft, is mede-oprichter 
van Intellectual Ventures. Hij staat vermeld als mede-uitvinder van 17 Amerikaanse patenten 
bij Microsoft en is mede-uitvinder van meer dan 900 andere Amerikaanse patenten die aan zijn 
bedrijf en gelieerde ondernemingen zijn verleend. Zijn proefschrift heette: “Vistas in curved 
space-time quantum field theory” onder supervisie van de theoretisch fysicus Malcolm Perry. 
17)   J.N.S.R. is een acroniem voor een eenvoudige moeder in Frankrijk, wat betekent 
“Jesus Notre Savior Revient” (Jezus onze Verlosser keert terug) of “Je Ne Suis Rien” 
(Ik ben niets). Sinds 1993 heeft zij minstens 14 boeken met profetieën gepubliceerd, van 
1988 tot 2014, die zij voornamelijk van Jezus en de H. Maagd Maria kreeg, maar ook 
van de andere personen van de Heilige Drie-eenheid en van heiligen zoals Padre Pio. 



 - 11 -  

Billy Meier is gewoon een fantast.]18) Dit was 23 jaar voordat aardastronomen 
Apophis in 2004 ontdekten. Meier heeft de afgelopen 75 jaar astronomische 
en andere informatie gepubliceerd als een contactee met [zoals Billy beweert] 
menselijke ET’s [dus niet], de Pleiadiërs genaamd. Billy Meier en de Pleiadiërs 
noemden Apophis “De Rode Meteoor” en voorspelden op basis van hun 
berekeningen [??] dat Apophis de aarde ergens langs de tektonische plaat zou 
treffen vanaf de Noordzee (Noord-Engeland) tot de Zwarte Zee (bij de Oekraïne). 
Ze houden nog steeds aan deze voorspelling vast [opnieuw: zie noot 18].  »» 18) 

 
Volgens de berekening van 21 jan. 2022 (wiki) is Apophis meer dan 10x zo zwaar als 
de Pyramide van Gizeh (6,1x10^10 kg/5,2x10^9 kg), maar dat is een zeer conserva-
tieve schatting en zou eerder 35x moeten zijn.19) Deze had begin 2022 een onvoorstel-
bare impactsnelheid van 77.800 km/uur (zie de Apophis lifestream) welke snelheid per 
uur gelijk staat aan zo’n tweemaal de aardomtrek. Volgens Professor Gareth Collins 
van het Imperial College zal de hoeveelheid energie die bij de inslag vrijkomt, uit-
gaande van het conservatief ingeschatte gewicht van 10x Gizeh, overeenkomen met het 
totale nucleaire oorlogspotentieel op aarde (3750 bommen), dat wil zeggen een miljoen 
keer de kracht van de Hiroshimabom,20) met dien verstande dat alles als het ware in 
twee bommen geconcentreerd is, want Apophis is volgens Thomas Horns’ visioen een 
dubbele vuist (het breekt in tweeën bij binnenkomst van de dampkring).  
 

3 – De Chronologie der Gebeurtenissen 
Volgens het BdW en vele andere hedendaagse profetieën leven we nu in de eindtijd en 
is Bergoglio die zich Paus Franciscus noemt de Valse Profeet, zo genoemd in het Boek 
Openbaring. Deze figuur wordt ook het tweede beest genoemd (Openb. 13:11; 16:13, 

 
18) Hier verwijst Harry Lear naar Billy Meiers Contact Report 150 van 10 oktober 1981, 
waarin de datum van 13 april 2029 zou worden genoemd, maar dat rapport vermeldt 
niet de datum van inslag van de Asteroide, noch het gewicht ervan. Wel wordt de 
(verkeerde) crashplek op aarde genoemd. Als je de crashsite kunt berekenen, dan weet 
je ook de exacte datum en het uur van de impact, maar dat vermeldt het rapport niet. 
Het volgende contactrapport over hetzelfde onderwerp dateert van november 2008, of 
meer dan vier jaar na de ontdekking van Apophis door Kitt Peak National Observatory. 
Ik schreef een e-mail aan Harry Lear, erop wijzend dat de datum ontbreekt in contact-
rapport 150. Hij antwoordde onmiddellijk en maakte duidelijk dat hij een fout heeft 
gemaakt. Zulke dingen gebeuren, errare humanum est, maar het feit blijft. 
 Billy Meier heeft naar eigen zeggen vanaf 1952, toen hij vijf jaar oud was, contact 
gehad met vertegenwoordigers van de Pleiaden (op 444 lichtjaren van de Aarde 
verwijderd); het is uitsluitend via die contacten, zegt hij, dat hij zijn informatie heeft 
vergaard. Volgens vele Christenen zijn de ontmoetingen met zogenaamde buitenaardsen 
niet anders dan demonisch geïnspireerde illusies. Voor wat de New Age nonsens betreft 
hebben ze ongetwijfeld gelijk. Wat de Contact Reports betreft is heel duidelijk sprake 
van een versie van de New Age filosofie, waarbij een onverholen haat tegen het 
Katholicisme ten toon wordt gespreid, met name tegen Paus Johannes Paulus II. 
Religie in het algemeen krijgt het zwaar te verduren. In het Billy Meier Interview van 
20 nov. 1988 staat: “Religie, in de huidige aards-menselijke betekenis van begrip, is 
vreemd aan de Pleiadiërs. Een scheppergod, of hoe de verschillende aardse cultreligies 
hem ook noemen, is een gruwel voor de Pleiadiërs, en zij beschouwen het concept als 
onrealistisch.” De conclusie is onontkoombaar: Billy Meier is demonisch geïnspireerd. 
Onbegrijpelijk dat Harry Lear in deze val is getrapt, maar hij is niet de enige. De 
internationale FIGU gemeenschap, die zich inzet voor het promoten van Billy Meiers 
werk, telt volgens Harry Lear ongeveer 30.000 leden waaronder veel wetenschappers. 
19)  Indien Apophis voor een groot gedeelte uit metalen bestaat kan deze (volgens Wiki) 
zelfs 35x zwaarder zijn dan Gizeh (5,3 g/cm3). Zonder die samenstelling zou bij inslag 
in de oceaan de aardmantel nooit doorbroken kunnen worden. Met een gewicht van 
35x komt de totale explosieve kracht overeen met 3,5x het oorlogspotentieel van alle 
atoombommen op aarde, oftewel een duizelingwekkende 3,5 miljoen Hiroshima’s. 
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19:20, 20:10). Samen met de Antichrist en Satan is de Valse Profeet de derde persoon 
van de onheilige drie-eenheid. Hij is de laatste paus van ons tijdsgewricht want de vol-
gende, die van het Vrederijk, zal Petrus Romanus zijn. (BdW 30 aug. 2013) Gezien 
Bergoglio hoogbejaard is kan het niet lang meer duren; het is nu vijf voor twaalf!  
20) 
De laatste akte van onze tegenwoordige wereld zal worden afgesloten met de dag des 
oordeels, ook wel het Eerste Oordeel genoemd. En het daartoe gebruikte instrument zal 
een oordeelsster zijn, in Openbaring 8 aangeduid met het Griekse woord ‘absinth’ 
(bitterheid), ook wel vertaald met Alsem of Artemisia (Wormwood). Die oordeelsster 
blijkt de astereoïde Apophis te zijn. Dankzij het visioen van Thomas Horn, dat hij de 
eerste keer rond het jaar 1975 kreeg, weten we dat Apophis, die in 2004 voor het eerst 
werd ontdekt, de Bijbelse Alsem is. Apophis zal, zoals de NASA heeft berekend, op 
vrijdag 13 april 2029 een frontale botsing met onze Aarde maken en er niet slechts 
langs scheren, zoals de NASA ten onrechte als een zekerheid stelt. Die datum mogen 
we als een wetenschappelijk eikpunt zien waaraan de verschillende eindtijdprofetieën 
gekoppeld kunnen worden. Gods straf is zoals altijd voorwaardelijk, want het naderend 
onheil kan worden afgewend indien net als met Ninivé voldoende mensen in zak en as 
gaan zitten.21) In het andere geval is vluchten uitgesloten en zal de Aarde door dit gigan-
tische rotsblok en zijn vergezellende meteorietenregen worden omgeploegd.  
 
Volgens het visioen van Thomas Horn zal de eerste inslag in de oceaan tot een scheur 
in de aardmantel leiden. Als resultaat daarvan zal zich een enorme uitbreidende vulka-
nische activiteit ontwikkelen, in eerste instantie onder de waterspiegel, maar dat ont-
trok zich aan zijn waarneming. De tweede brok, zo zag hij, viel op aarde waardoor ook 
daar vulkanische activiteit ontstond. Als gevolg van de desastreuse klimaatsverande-
ringen nadien en vele nieuwe actieve vulkanen, zelfs als die niet zouden blijven door-
spuwen, zou het grootste deel van de wereld onleefbaar zijn geworden voor wezens zo-
als wij. JNSR, een der zeven eindtijdprofeten, zegt dat de catastrofe een natuurlijke 
oorzaak heeft, maar dat de daaropvolgende dageraad bovennatuurlijk zal zijn. De im-
pact zal zo verschrikkelijk zijn dat zonder dat bovennatuurlijke begin de ongeveer drie 
jaar herstelperiode van de bodemvruchtbaarheid (genoemd door Père Pel) volstrekt 
onvoldoende zou zijn om weer tot het leefbare milieu te komen benodigd voor het 
komende Vrederijk. En dán, bij de aanvang van dat Vrederijk – enige tijd na de tweede 
fase van de Grote Verdrukking die wordt afgesloten als de aarde overvloedig vrucht 
gaat voortbrengen – zal ook onze eigen toestand, die tot dan toe aan de neiging ten 
kwade ten prooi was gevallen, bovennatuurlijk worden hersteld, immers Filipenzen 
3:20-21 kondigt aan: “De Heer Jezus Christus zal ons armzalig lichaam herscheppen 
en gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem in 
staat stelt het Heelal aan zich te onderwerpen.” Hetgeen aansluit bij Ezechiel 36:26-

 
20)  De effecten van Apophis, indien deze op aarde neerslaat, staan niet vermeld in een 
van de publicaties van Professor Gareth Collins’. Dus vroeg ik hem daarnaar, waarna hij 
antwoordde: “Ik vrees dat er geen gedocumenteerde ‘simulaties’ zijn. Het citaat was een 
beetje misleidend – in Robert Lea’s artikel van 22 sept. 2021 in Space: ‘Apophis: De 
asteroïde waarvan we dachten dat die ons zou kunnen raken’. Mij werd gevraagd of we 
de ‘impact effects calculator’ hadden gebruikt om de gevolgen van een Apophis-inslag 
in te schatten, wat ik voor de lol heb gedaan en u kunt die software ook gebruiken. Zie: 
https://impact.ese.ic.ac.uk/ImpactEarth/” Collins is hoogleraar Planetary Science bij 
de afdeling Earth Science & Engineering. Zijn onderzoek verkent de vele gevolgen van 
inslagen in ons zonnestelsel door de ontwikkeling en toepassing van numerieke inslag-
modellen. Hij is goed geplaatst om de gevolgen van een voltreffer door Apophis in te 
schatten, die ondanks de numerieke benadering erg onzeker zijn. 
21)  Een precedent bestond niet alleen met Ninivé – waar de straf werd afgewend door 
boete en berouw. Iets dergelijks speelde ook in 594 BC, een catastrofe die niet werd 
afgewend en het einde van het koninkrijk Judeah inhield. Dat wordt uitgelegd in Deel 
III van mijn boek: “Proofs of the Life and Death of Jesus” (pp. 294 e.v.). 
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27: “Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal het versteende hart 
uit je lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal in jullie mijn 
Geest leggen zodat je volgens mijn wetten kunt leven en mijn regels in acht nemen.” 
 
De andere data, zoals de Christus’ wederkomst, zijn gekoppeld aan de datum van het 
Eerste Oordeel, dus 13 april 2020, zij het dat die andere data niet exact te bepalen zijn, 
behalve dan de drie dagen duisternis en de opname die beide onmiddelijk voordien 
plaatsvinden. In de boodschap van de Allerheiligste Maagd Maria van 11 maart 2014 
(BdW) staat geschreven: “Dan, als de Grote Dag aanbreekt en nadat de drie vreselijke 
dagen van duisternis achter ons liggen,22) zal een groot Licht over de Aarde schijnen. Dit 
Licht zal mijn Zoon omringen en de zon, die op haar krachtigst zal schijnen, en die dalen 
over de wereld neer – beide gelijkertijd. Niemand zal dit bovennatuurlijke schouwspel 
kunnen missen. Het gebrul van de aankondiging zal door iedereen via elke menselijke 
communicatiemethode worden gehoord. Daarom zal iedereen in deze geweldige gebeur-
tenis participeren, maar ze zullen [cf. 1 Thess. 5:1-6] noch tijd, uur of datum kennen. En 
dan zullen degenen, wiens namen in het Boek der Levenden staan, worden verzameld.” 
Met dat laatste wordt de opname bedoeld want Gods kastijding, die direct na de opname 
volgt, vormt op zichzelf een genoegzaam getuigenis en dan heeft het getuigenis van 
Gods restkerk afgedaan. Het idee van de opname komt uit 1 Thessalonicenzen 4:16-17: 
“Want op een teken, op de roep van de aartsengel en de bazuinstoot van God, zal de 
Heer zelf uit de hemel nederdalen. Allereerst zullen zij verrijzen die in Christus stierven 
(de overledenen).23) Pas daarna [er staat niet direct daarna] zullen wij, die leven en 
achterblijven, tezamen met hen worden weggevoerd op de wolken, de Heer tegemoet.” 
1 Korinthiërs 15:51-55 sluit daarbij aan: “Zie ik deel u een geheimenis mee: niet allen 
zullen wij ontslapen [sterven], maar wel allen van gedaante veranderen, plotseling, in 
een oogwenk, bij de laatste stoot der bazuin. Want zodra de bazuin schalt zullen [ten 
teken van Gods almacht] de doden verrijzen, onbederflijk, maar wij [de levenden] zullen 
[later, op de gezette tijd] van gedaante veranderen. Want dit bederflijke moet met het 
onbederflijke worden bekleed; dit sterflijke met onsterflijkheid. En zodra dit bederflijke 
met het onbederflijke is bekleed, en dit sterflijke met onsterflijkheid, zal het Woord van 
de Schrift in vervulling gaan: ‘De dood is verslonden, de zege is behaald! Dood, waar is 
uw overwinning? Dood, waar is uw angel?’ (Jes. 25:8, Hos. 13:14)” 

Het Oordeel, door de inslaande asteroïde, duurt slechts enkele dagen, maar de klima-
tologische en vulkanische effecten zijn dan nog lang niet uitgewoed. Voordien zijn er 
de drie dagen duisternis, en dan, heel kort nadien, is er de opname van de levenden – in 
de VS bij de eerste donderende klap van de inslaande asteroïde. (cf. Melissa’s visioen) 
Het BdW 24 okt. 2014 weet het volgende te zeggen over die eerste dagen duisternis: 

«« Terwijl zonde de wereld omhult, zal de zon langzaam haar glans verliezen en 
dof worden. Als de mens zijn gevoel van liefde voor anderen verliest en immuun 
wordt voor de pijn die hij anderen toebrengt, vanwege de zonde, zal de wereld 
donkerder worden – donkerder van geest, donkerder bij dag. (…) De zon zal 

 
22)  Tijdens de drie dagen en nachten durende meteorietenregen, die snel daarop volgt, 
zijn er opnieuw dagen van duisternis, veroorzaakt door de zwarte rook. 
23)  De Rooms-Katholieke Ken Peters (†2021), van Iers-Portugese achtergrond, zag in 
1981 in een droom de opname van de doden plaatsvinden. Het vond overdag plaats 
(in de VS) en de graven braken letterlijk open, dat je zelfs van een explosie zou kunnen 
spreken, en zo herrezen de mensen ten hemel in schitterende kledij. In de nasleep 
ontwaarde hij een wereldwijde massahysterie en misdaadgolf, een waar pandemonium. 
Vreemd genoeg reageerde men in totale wanhoop en dat hield zo’n twee weken aan. 
Nadat radio en televisie weer online kwamen maakte de Antichrist zijn glorieuze entrée 
– voor de eerste keer, en hij legde met hypnotische overtuigingskracht uit dat deze 
opstanding een oordeel Gods over die mensen was [en geenszins een oordeel Gods 
over de levenden]. (YouTube: I Saw the Tribulation, Ken Peters 2000) 
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verdwijnen totdat drie dagen lang er geen licht meer op aarde schijnt. Het enige 
licht zal dat zijn dat van de Waarheid komt. En op de vierde dag zal de lucht 
openbarsten en zal het licht zoals je dat nooit voor mogelijk had gehouden uit 
de hemel stromen. Dan zal Ik door elke persoon in elk land tegelijkertijd worden 
gezien, in al mijn Glorie, terwijl Ik kom om het Koninkrijk op te eisen dat Mij 
door mijn Vader werd beloofd. »» 

 
Na het verschrikkelijke Eerste Oordeel is Christus’ finale komst nabij. Maar we weten 
dag noch uur van die wederkomst, die van het Tweede Oordeel, zelfs Christus weet dat 
niet. BdW 18 mrt 2012: “Ik zal de dag nooit onthullen want alleen mijn Vader weet 
dit, maar ik kan je verzekeren dat de tijd van mijn Tweede Komst nabij is.” Wel weten 
we dat het spoedig zal zijn en dat we door ons gebed zijn Komst, de parousia, kunnen 
vervroegen. Ook deze Komst zal door een aantal dagen duisternis vooraf worden ge-
gaan, maar dan door een andere oorzaak. De eerste drie dagen duisternis werden door 
een donkerder wordende zon veroorzaakt. De daaropvolgende drie dagen duisternis 
door de meteorietenregen en de drie dagen duisternis van Chistus’ Tweede Komst door 
het zich terugtrekken van het innerlijk Licht van God, in feite het zich terugtrekken van 
Gods Liefde die alles bijeen houdt en levend maakt. Het BdW 18 maart 2012 zegt 
daarover het volgende: 

«« Zonder mijn licht, dat elke ziel vervult, de zondaars inbegrepen, zou de wereld 
ophouden te bestaan. Het is mijn licht dat de wereld in leven houdt. Veel van mijn 
volgelingen die zich hebben toegewijd in de vereniging aan het lijden met Mij, 
helpen ook dit licht levend te houden. Net voordat Ik terugkom, zal mijn licht in 
de wereld voor een periode van drie dagen verdwijnen. Dit gebeurt aan het einde. 
(…) Dit zal de dag zijn dat Ik zal oordelen [het Tweede Oordeel]. Ik zal mijn volk 
verdelen in degenen die van Mij houden en in degenen die Mij haten. Degenen die 
Mij verwierpen en hulde brachten aan alle slechte dingen, zullen in het eeuwige 
vuur van de Hel verbannen worden. De rest zal bij Mij komen wonen in het 
Paradijs, samen met de herrezen rechtvaardigen. »» 

 
Deze finale wederkomst kondigt het Vrederijk aan. Wat een vreugde, als we dan onze 
familieleden mogen ontmoeten, soms van vele generaties terug. Dit is wat het BdW 
daarover zegt: (30 aug. 2013, tevens 17 nov. 2013) 

«« Degenen onder jullie die vrijwillig, zonder voorwaarden, met nederigheid 
en liefde tot Mij komen, zullen de pijn van de lichamelijke dood niet ervaren. 
In plaats daarvan zul je jezelf [bij de opname] in een oogwenk in je nieuwe 
omgeving bevinden. [In menselijke termen zullen tussen de opname en het begin 
van het Vrederijk een aantal jaren verstrijken; oogwenk (1 Kor. 15:52) is dus het 
Bijbelse equivalent voor tijdreizen.] Dit zal in het begin schokkend zijn en je zult 
al gauw om je heen kijken om je dierbaren te vinden. Ik zal zoveel zielen redden 
dat jullie bij je families zullen zijn, inclusief hen van wie je houdt die reeds bij 
Mij in de Hemel zijn, samen met degenen die Ik zal verlossen uit het vuur van het 
Vagevuur. Overal zal louter vreugde zijn en dit zal honderd dagen aanhouden. 
 Mijn Nieuw Paradijs kent maar één religie, die van het Nieuw Jeruzalem 
waar Ik dagelijks zal worden aanbeden. Alles zal in eenheid zijn met de Heilige 
Wil van mijn Vader. Er zullen twaalf naties zijn, maar slechts één taal, want Ik 
zal geen verdeeldheid toestaan. Ik zal leiders aanstellen en geen enkel land zal 
tekort hebben aan voedsel, water, huizen of leven. Er zal geen dood zijn, want 
Ik zal eenieder die binnenkomt het eeuwig leven schenken.24) Alle naties zullen 
samenwerken om Gods Woord te verspreiden. Geluk, dat heden onmogelijk op 
aarde te bereiken is, zal een van de grootste geschenken zijn die Ik jullie aanbied. 
Er zal veel van je gehouden worden en je zult van Mij houden, net zoals Ik van 
jullie houd. Velen van jullie zullen generaties van jullie families ontmoeten die 
eeuwen teruggaan. Generaties zullen blijven doorgaan en dus zul je je zonen en 
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dochters zien trouwen en perfecte kinderen van God zien voortbrengen – elk 
gezegend met grote genaden.  
 Er zal een leider van mijn Kerk worden aangesteld en zijn naam is Petrus, 
want Ik heb [destijds] beloofd dat hij [de Apostel Petrus] mijn Kerk op aarde 
zou vormen. En dus zal hij in het Nieuw Paradijs mijn Kerk aanvoeren. »» Dit is 
de uitleg van Mattheüs 16:18: “Ik zeg je Simon bar Jona, dat jij [voortaan] Petrus 
(rotsblok) bent, en het is op deze rots dat Ik mijn Kerk zal bouwen, en de poorten 
der Hel zullen haar niet overweldigen.” 24) 

 
De na-effecten zijn te vergelijken, maar veel erger, met de na-effecten van een totale 
nucleaire oorlog. “Nuclear winter revisited with a modern climate model and current 
nuclear arsenals: Still catastrophic consequences” (Nucleaire winter opnieuw bezocht 
met een modern klimaatmodel en huidige nucleaire arsenalen: nog steeds catastrofale 
gevolgen) werd in juli 2007 gepubliceerd in het Journal of Geophysical Research, 
waarbij de huidige klimaatmodellen werden gebruikt om de gevolgen van een wereld-
wijde nucleaire oorlog te bekijken waarbij de meeste of alle huidige nucleaire arsena-
len van de wereld betrokken zijn, een capaciteit vertegenwoordigend van een miljoen 
Hiroshima bommen. Het model gaf aan dat “een wereldwijde gemiddelde oppervlakte-
koeling van min 7°C tot min 8°C jaren blijft aanhouden, en na tien jaar is de afkoeling 
nog steeds min 4°C. Gezien het feit dat de wereldwijde gemiddelde afkoeling op de 
diepte van de laatste ijstijd 18.000 jaar geleden ongeveer min 5°C was, zou dit een 
klimaatverandering zijn die qua snelheid en omvang ongekend is in de geschiedenis 
der mensheid. Boven land zijn de temperatuursveranderingen het grootst. (…) Afkoe-
ling van meer dan min 20°C vindt plaats in grote delen van Noord-Amerika en van 
meer dan min 30°C in een groot deel van Eurazië, inclusief alle landbouwgebieden.” 
De studie ging niet dieper in op de implicaties voor de landbouw, maar merkte op dat 
een studie uit 1986, waarin werd uitgegaan van een jaar lang geen voedselproductie, 
voorspelde dat “de meeste mensen op aarde tegen die tijd zonder voedsel zouden 
komen te zitten en van honger sterven” en merkte op dat hun eigen resultaten aantonen 
dat “deze periode zonder voedselproductie met vele jaren moet worden verlengd, waar-
door de gevolgen van de nucleaire winter nog erger zijn dan eerst werd gedacht.” Wat 
het geval betreft waarbij een derde van de op dat moment geldende nucleaire arsenalen 
betrokken waren, concludeerde het dat de simulatie “klimaatreacties produceerde die 
zeer vergelijkbaar waren met die van het eerste geval, maar met ongeveer de helft van 
de amplitude”, dat echter “de tijdschaal van respons ongeveer hetzelfde is.” 

Wat betreft de na-effecten is een extra verstorende factor dat de gigantische inslag-
energie zich op twee punten concentreert waardoor vulkanische activiteit kan worden 
ontlokt. Wat betreft het plotselinge uitsterven van de mammoeten, waarvan Siberische 
exemplaren werden ontdekt die volledig geconserveerd waren met halfverteerde voed-
selresten in de maag, bestaan er verschillende theorieën. Een theorie luidt dat door de 
sterk verhoogde vulkanische activiteit het stof en vele zwavel in de lucht het zonlicht 
sterk verduisterde waardoor een snelle temperatuursdaling op aarde ontstond, op som-
mige plaatsen zelfs zeer spectaculair.25) Maar er was niet alleen vulkanische activiteit op 
het vasteland, ook onder water, waardoor een sterke verdamping ontstond die door de 
lagere temperatuur als sneeuw neerviel, zodanig dat in een half jaar tijd wel 110 meter 
sneeuw kan zijn gevallen (vanuit het geheugen geciteerd). Dat kan verklaren waarom 

 
24)  Voor de nieuwgeborenen in het Nieuw Paradijs zal het anders zijn, want anders zou 
de wereld overbevolkt raken, cf. Jesaja 65:17-20: “Want zie, Ik zal een nieuwe hemel en 
nieuwe Aarde scheppen! Aan de vroegere denkt men niet terug, ze komen niet weer in 
de gedachten op. (…) Men zal niet langer geklaag van geween of geschrei horen. In het 
nieuwe zal de zuigeling van enkele dagen niet heengaan en ook niet de grijsaard die zijn 
dagen niet vol heeft gemaaktt, want men sterft er in de levenskracht van een jongeling al 
wordt men honderd jaar. En wie geen honderd wordt zal men als een vervloekte zien!” 



 - 16 -  

volledig intacte mammoeten door verstikking om het leven zijn gekomen, hetgeen ook 
blijkt uit de erectie van het mannelijk geslachtsoorgaan. Het moge duidelijk zijn dat 
zonder Gods ingrijpen de wereld na het inslaan van Apophis voor uitgestrekte regio’s 
voor lange tijd onleefbaar zou zijn geworden. Er is ook het effect van de kanteling van 
de aardas. Daarover weet JNSR te vertellen dat Zuid Afrika de Zuidpool zal worden. 
Ben vergeten welke profeet, maar weet mij goed te herinneren dat profetisch voorspeld 
is dat Frankrijk een subtropisch klimaat zal krijgen, hetgeen het voorgaande bevestigt. 
 

4 – De Grote Verdrukking of Tijd der Naties 
In Openbaring 7:14 wordt de term van ‘de Grote Verdrukking’ als volgt gebruikt: “Dat 
zijn zij die gekomen zijn uit de Grote Verdrukking en hun klederen hebben wit gewas-
sen in het Bloed van het Lam.” Hetgeen naar Daniël 12:1-4 verwijst: “Het zal een tijd 
van benauwdheid zijn zoals er nog nooit is geweest tot die dag sinds er volken bestaan. 
Maar uw volk zal in die tijd worden gered, allen, die staan opgetekend in het boek. Dan 
zullen de velen, die in het stof der aarde slapen, ontwaken: dezen ten eeuwigen leven, 
anderen tot smaad en eeuwige schande. De vromen zullen schitteren als het licht aan de 
hemel; en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en 
immer! Daniël, gij moet wat gezegd is geheim houden en het boek verzegelen tot de tijd 
van het einde [maar nu dat anno 2022 het einde nabij is, is het geoorloofd meer in detail 
te treden]. Dan zullen velen ernaar blijven zoeken, en zal de kennis toenemen.” 25) 
 
Men is het erover eens dat de Grote Verdrukking een relatief korte tijdsperiode beslaat, 
waarin iedereen wereldwijde ontberingen, rampen, hongersnood, oorlog, pijn en lijden 
zal ervaren, die de hele schepping zullen treffen en die voorafgaan aan het Oordeel ten 
tijde van de Tweede Komst, wat de opmaat is naar het langverwachte Vrederijk. Men 
veronderstelt dat de Grote Verdrukking zich tijdens het bewind van de Antichrist af-
speelt, waarna Jezus terugkeert om de schapen van de bokken te scheiden, de goede 
mensen van de slechten, hetwelk het Oordeel der Naties wordt genoemd, zoals in 
hoofdstuk 25 van het Evangelie van Mattheüs opgetekend. En dan, eindelijk, zullen de 
poorten van het Vrederijk opengaan, zodat elkeen zijn rechtmatige erfenis in ontvangst 
kan nemen. Maar deze benadering, alhoewel heel aansprekend, slaat de plank mis. 
Zoals opgemerkt zal Apophis de laatste zeven jaar in tweeën delen. In het Eerste 
Oordeel, dat van Apophis, zullen alle demonen en hun trawanten in de afgrond worden 
geworpen, dus ook de Antichrist en de Valse Profeet, maar de verdrukking zal dan nog 
niet ten einde zijn. Want in de drie jaar na de Apophisramp zullen, zoals reeds aange-
haald, de oogsten vrijwel onbestaand zijn. En de innerlijke mens van de levenden, zal 

 
25)  Wetenschappers vonden gedeeltelijk bewaarde maagvegetatie in sommige karkassen 
en konden zo de laatste maaltijd van de wolharige mammoet identificeren. Het oplossen 
van het ene mysterie leidt naar het andere. Ze vroegen zich af hoe de maaginhoud 
half verteerd bleef in onderkoelde dieren? Dit is een probleem omdat het lang duurt 
om zo’n immens dier te bevriezen en toch moet een snelle bevriezing zijn opgetreden. 
Birds Eye Frozen Foods Company in de VS deed de berekeningen en kwam op een 
duizelingwekkende min 100°C. Opnieuw stonden de wetenschappers voor een raadsel. 
Hoe konden zulke temperaturen op aarde worden bereikt, vooral als voordat die snelle 
bevriezing plaatsvond, ze zich blijkbaar in een redelijk gematigde omgeving ophielden? 
Er zijn veel theorieën geopperd. Een der meest populaire is dat de wolharige 
mammoeten vredig aan het grazen waren en plotseling werden getroffen door een 
enorme ijsstorm komende vanuit de Noordelijke IJszee, veroorzaakt door een ketting-
reactie wegens de enorm toegenomen vulkanische activiteit. Miljoenen exemplaren 
bevroren onmiddellijk terwijl tezelfdertijd sneeuw met ongekende volumes bleef vallen. 
Kan het sneeuwen als het zo koud is? Jazeker. Zolang de temperatuur niet tot het 
absolute nulpunt is gedaald zal er altijd sneeuwkans bestaan, afhankelijk van te veel 
variabelen om op te noemen, en inderdaad waren de omstandigheden zeer uitzonderlijk 
aan het begin van deze ijstijd. 
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nog niet getransfigureerd zijn. In feite zullen er nog steeds mensen leven die niet voor 
God en diens wegen hebben gekozen. De koppigen en onberouwvollen, die in hun hou-
ding volharden, zullen worden geoordeeld tijdens het zogenaamde Tweede Oordeel, 
als Christus terugkeert, op een tijdstip dat niet geweten kan worden. Wat we wel kun-
nen zeggen is dat we niet al te lang hoeven wachten na het Eerste Oordeel in afwach-
ting van de apotheose, hetgeen iemands verheffing is tot goddelijke status (vrij van 
de neiging ten kwade), maar daarmee is ook alles gezegd. Marie Julie Jahenny, de 
Bretonse Stigmaticus, heeft veel te zeggen over de tijd tussen het eerste en het tweede 
oordeel; het volstaat te zeggen dat deze periode allesbehalve rustig is. 
 
Het begin van de eerste drie en een half jaar, door de komst van de Antichrist in gang 
gezet, kan niet precies worden berekend, maar de Apophis-inslag in 2029 geeft niet-
temin een tijdsbestek, ergens eind 2025. Het BdW zegt dat de Antichrist in de maand 
december als militaire held naar voren zal komen wat gelezen kan worden als ‘in 
december 2025’.26) De boodschap van het Boek der Waarheid van 16 maart 2013 ver-
kondigt dat “de Antichrist zichzelf bekend zal maken temidden van het bloedbad van 
oorlogen over de gehele wereld. Verwarring, angst en verlies van gewassen zullen het 
probleem verergeren. Niet lang daarna zal het Derde Zegel worden geopenbaard (Op. 
6:5) wanneer de mens naar voedsel zoekt terwijl hongersnood de mensheid in zijn 
greep houdt. Omdat er een tekort aan voedsel is, tekort aan geest, tekort aan hulp, zal 
de mensheid zich aan alles of iedereen vastklampen die uitkomst biedt.” 
 
Houd er rekening mee dat de Verdrukking niet afhankelijk is van de Antichrist, zonder 
hem echter wordt het lijden van de mensheid natuurlijk afgezwakt. Kruistochtgebed 6 
(uit het BdW) is bedoeld om de Antichrist te stoppen: “O Jezus, ik bid dat God in zijn 
genade zal voorkomen dat de Antichrist en zijn verachtelijke leger terreur veroorzaken 
en uw kinderen in ellende storten. We bidden dat hij wordt gestopt en dat de hand van 
kastijding zal worden vermeden door de bekering die tijdens De Waarschuwing wordt 
verkregen.” Kruistochtgebed 83 voor de verzachting van kastijdingen: “O lieve Vader, 
God de Allerhoogste, wij, uw arme kinderen, werpen ons neer voor uw Glorieuze Troon 
in de Hemel. We smeken U om de wereld van het kwaad te verlossen. We smeken om uw 
Barmhartigheid voor de zielen dergenen die uw kinderen op aarde verschrikkelijke 
ontberingen bezorgen. Vergeef ze alstublieft. Verwijder alstublieft de Antichrist zodra hij 
zich bekend maakt. Wij vragen U lieve Heer om uw hand van kastijding te verzachten.” 
 
De Bijbelse inzichten met betrekking tot de Verdrukking zijn niet gemakkelijk te 
begrijpen, en toch kunnen we de argumenten niet volledig vatten zonder te verwijzen 
naar de moeilijke profetieën van Daniël. Ik moet ter volledigheid in de details treden en 
daarom bespreek ik nu die profetieën.  

 
26)  BdW 20 juli 2012: “De drie en een half jaar die nog resten in de periode van de 
Verdrukking begint in december 2012. Dit is de periode waarin de Antichrist zal 
opduiken als een militaire held. (…) Ondertussen zal de Valse Profeet de macht grijpen 
binnen de Katholieke Kerk en zeer spoedig zal die worden meegezogen in de Nieuwe 
Wereldreligie, een front voor Satanische aanbidding. Aanbidding van het eigen ik zal 
het fundamentele doel zijn van deze gruwel en de invoering van wetten, die neerkomen 
op twee dingen: de afschaffing van de sacramenten en de afschaffing van de zonde [als 
iets dat intrinsiek kwaad is en waarmee afgerekend moet worden]. (…) Begrijp alsjeblieft 
dat Ik je deze dingen vertel om je voor te bereiden zodat je kunt voorkomen dat 
zoveel mogelijk zielen het Merkteken van het Beest accepteren [in de 7e vaccinatie]. 
Satan zal de macht van bezetenheid gebruiken in die zielen die het Merkteken nemen 
en het zal heel moeilijk zijn ze te redden.” Houd er rekening mee dat, zoals zo vaak in 
profetieën, het jaar weinig betekenis heeft, zoals in die van La Salette. Vanwege de aard 
van profetieën versmelt voor de visionair de toekomst met de tegenwoordige tijd en dat 
maakt het voor hen erg moeilijk om de jaren te verstaan. 
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In een uitleg van de 70 weken profetie van Daniël duurt de Grote Verdrukking een 
week. Men gaat ervan uit dat elke week zeven jaar vertegenwoordigt, waarbij het tijd-
schema begint bij het decreet van Cyrus om de Tempel in Jeruzalem te herbouwen. 
Daniël 9:24-25 luidt: “Vanaf het uitgaan van het decreet [voor het volk van Juda] om 
terug te keren en Jeruzalem weer op te bouwen tot [de tijd van de] Messiasvorst, zal 
483 jaar zijn.” Het jaar van het decreet wordt in Ezra 1:1-3 genoemd: “In het eerste 
jaar van [de regering van] Cyrus (...), vaardigde hij een decreet uit (...) dat de Heer 
hem had opgedragen voor Hem een huis (de Tempel) in Jeruzalem te bouwen.” Als we 
483 tellen na het decreet van Cyrus de Grote, keizer van het Achæmenidische rijk, 
komen we uit op het geboortejaar van de Messias. Alhoewel de chronologie van de 
historische gebeurtenissen niet honderd procent zeker was, was het Hogepriesterschap 
er vrij zeker van dat ‘hun’ Messias – die als militair bevelhebber de Romeinen zou ver-
pletteren – geboren moest worden ten tijde van de geboorte van Jezus. Later hebben ze 
hun tijdschema aangepast aan het jaar dat Johannes de Doper begon te prediken (vanaf 
het moment dat Johannes de Doper verscheen tot aan de kruisiging is zeven jaar – zie: 
“Proofs of the Life and Death of Jesus”, door ondergetekende). 
 
Deze uitleg staat of valt met de veronderstelde canoniciteit van het Boek Daniël. Cano-
niek wil zeggen dat het geschrift het onfeilbare woord van God is. Nog steeds is de 
officiële positie van de Rooms-Katholieke kerk dat het Boek Daniël tot de canon be-
hoort, d.w.z. rechtstreeks door God is geïnspireerd, mening die ondermeer is gebaseerd 
op Jezus’ verwijzing naar Daniël 9:27 in Matteüs 24:15, wat op de voor ons relevante 
passage slaat. Degenen die een andere mening zijn toegedaan, realiseren zich wellicht 
niet dat het heersende Jodendom zijn canoniciteit pas voor het eerst na de Kruisiging 
begon aan te vechten omdat het voor de priesters te duidelijk was geworden dat de 
Jezus, die zij hadden laten kruisigen, de beloofde Messias was. De profetie van Daniël 
moest daarom terzijde worden geschoven waarmee ze het Joodse volk geen dienst 
bewezen, maar die gedachte was voor hen blijkbaar te vergezocht.27) 
 
Na 7 en 62 weken (69 weken), vertelt een andere profetie van Daniël, zal de Messias 
worden afgesneden, waarvan men aanneemt dat dit wijst op Christus’ kruisdood (de 62 
weken hier beginnen niet te tellen vanaf Cyrus 1). Deze afsnijding wordt gezien als een 
onderbreking van onbepaalde duur in de tijdlijn, met één week die nog op zijn vervul-
ling wacht. Dit wordt besproken in de boodschap die Jezus op 11 maart 2013 aan 
JNSR gaf, getiteld: “Dit is de tijd dat de Antichrist zijn heerschappij begint”:  

«« We zijn de eindtijd binnengegaan, waarvan de laatste 7 dagen [of jaren] de 
“Tijd der Naties” worden genoemd (Zach. 2:11). Ze zijn inbegrepen in de ‘490 
jaar’ [van Daniël] toen Israël boete onderging die God haar oplegde wegens haar 
afgoderij [voorafgaand aan haar terugkeer uit de Babylonische ballingschap]. 
Deze zou eindigen met het aanbod dat onze Heer hen heeft gedaan in zijn Heilige 
Verrijzenis: ‘7 genadejaren’ ter ere van het Grote Universele Offer van Jezus 
Christus, want het Rijk Gods op aarde was voor deze tijd bestemd [kort na de 
Opstanding], toen ook Israël profiteerde van de ‘7 jaar vergiffenis’.28) [BdW 
van 15 dec. 2014: “Toen Ik uit de dood opstond kregen de Farizeeën het bewijs 

 
27)   Een secularisering van Daniël paste binnen de Joodse politiek van een schone lei 
vegen. Wie daarin een belangrijke rol heeft gespeeld is de grote schriftgeleerde Jonathan 
ben Uziël, die lid was van het Sanhedrin dat onze Redder heeft veroordeeld. Diezelfde 
man besloot ook om het lijdende dienstknecht hoofdstuk, Jesaja 53, uit de Haftorahs, 
of publieke schriftlezingen, weg te laten, een gebruik dat nog steeds in zwang is. De 
Talmoed geeft aan dat een engel aan Jonathan verscheen om hem te waarschuwen dat 
de manier waarop de profeet hier over de Messias spreekt te duidelijk op Jezus van 
Nazareth wijst. Zie: “Valeur de l’Assemblée qui prononça la peine de mort contre Jésus-
Christ”, 1877, par Mgr. Augustin Lémann et Mgr. Joseph Lémann - Fils d’Israël/Prêtres 
de Jésus Christ - herdruk 1975 door Socii Sancti Michaelis te Gent (p. 31). 
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van mijn opstanding, maar in plaats daarvan kozen ze ervoor om leugens te 
verspreiden waarmee de waarheid verborgen werd. Als gevolg van hun acties 
trokken ze miljoenen zielen weg van hun rechtmatige erfenis.”] 28)  
 Maar Israëls weigering annuleerde de kwijtschelding van de straf tijdens die 
7 jaar. God Onze Vader, beledigd door deze weigering, verplaatste hun boete-
doening tijdens die 7 jaar... naar het einde der tijden. Er wordt gezegd: “Jullie 
zullen door elkaar behouden worden”, wat ook betekent dat jullie voor elkaar 
zult ‘betalen’, want ook jullie zijn niet zonder zonde… zoals je geneigd bent 
te denken… 
 We weten niet wanneer de laatste zeven jaar lijden zullen beginnen of zijn 
begonnen waarin we allen lijden… om de glorieuze terugkeer van de Zoon des 
Mensen en Zoon van GOD te verdienen. Jezus keert terug zoals gezegd: “Aan 
het eind van de laatste Verdrukking…” »» 

 
De volledige tekst van Daniël 9:24-27 luidt:  

«« Zeventig zevens (niet shavuot voor ‘weken’ maar shvuim, wat zevens 
betekent) zijn vastgesteld voor uw volk en voor uw heilige stad: om de 
overtreding te stoppen en de zonden te doen ophouden, om de schuld te 
vereffenen, om eeuwige gerechtigheid te brengen, om dit visioen en deze 
profetie te verzegelen [in raadselen te hullen], om de Allerhoogste te zalven.  
 Weet wel en versta het goed dat vanaf het ogenblik waarop het decreet 
werd uitgevaardigd om terug te keren en Jerusalem te herbouwen tot aan de 
messiasvorst zeven zevens en twee en zestig zullen verstrijken (69x7 of 483). 
De straten zullen worden hersteld en ook de omwalling, zij het in roerige tijden.  
 En na die 62 zevens zal de Messias [Jezus Christus] worden gedood, maar niet 
voor zichzelf. En het volk van een latere vorst [de Romeinse keizer] zal daarna ‘de 
Stad’ [Jeruzalem] vernietigen en het heiligdom [de Tempel] onteren. 
 Het einde van [de zeventig of laatste week] zal met een vloed komen [een 
goddelijk Oordeel], en tot het eind [van de laatste week] zal er oorlog woeden en 
vertwijfeling. Het zal dan zijn dat hij [de Anti-Gezalfde of Antichrist] een innig 
verbond sluit, een hele week lang. En tot aan de helft van die week [3,5 jaren] 
zal hij slacht- en spijsoffer doen ophouden [het Heilig Misoffer]. Daarvoor in de 
plaats komt de gruwel der verwoesting totdat het wraakgericht [van het Eerste 
Oordeel] zich aan de vernieler voltrekt! »» 

 
Ter herhaling: Daniëls zevens zijn verdeeld in 3 afzonderlijke blokken: (A) 7 x zeven, 
(B) 62 x zeven en (C) 1 x zeven. Gedurende het eerste tijdsblok van 49 jaar zou 

 
28)   BdW 22 dec. 2013, van “Jullie Geliefde Moeder”: “Hoe eenzaam zijn degenen die 
mijn zoon niet kennen. Toen mijn zoon vlak voor zijn hemelvaart op de berg stond 
waren zijn discipelen verward en bang. [Hand. 1:6: « Heer, wilt U thans het Koninkrijk 
aan Israël herstellen? Hij antwoordde: Het is niet aan jullie om de tijden te kennen die 
de Vader heeft vastgesteld. (…) Nadien werd Hij opgenomen.»] (…) Alhoewel Jezus die 
dag aan hen allen vertelde dat Hij zou terugkomen, begrepen ze niet echt wat Hij daar-
mee bedoelde. Sommigen dachten dat het slechts enkele weken zou duren voordat Hij 
zichzelf bekend ging maken. Maar onthoud, een dag kan in Gods tijd elk moment zijn. 
Die Dag nadert nu met rasse schreden en alle profetieën betrekking hebbend op de 
voorspelde tekenen van de tijd van het einde, spelen zich nu af.”  
 De consensus onder de Christenen tijdens de eerste dagen van het Christendom was 
dat het millenniumregime aanstaande was, en daar hadden ze niet helemaal ongelijk in 
getuige de mededeling aan JNSR dat het Rijk Gods op aarde voor deze tijd was bestemd. 
Wat Jezus in de dagen voor zijn Kruisiging zei, het Boek Handelingen alsook de brieven 
van de Apostel Paulus, kunnen alleen goed worden verstaan als we dat in gedachte 
houden. Daarom hebben de leringen daarin niets aan actualiteit ingeboet. Je zou zelfs 
kunnen zeggen dat ze een handleiding vormen voor de tijd waarin we nu leven. 
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Jeruzalem “opnieuw gebouwd worden, met straat en gracht, zelfs in roerige tijden”. 
Het tweede blok van 62 zevens, of 434 jaar, volgt onmiddellijk op het eerste voor een 
totaal van 69 zevens of 483 jaar, waarvan het eindpunt loopt “tot [de tijd van de] 
Messiasvorst (of Christus Koning)”, die achteraf het geboortejaar van Jezus van Naza-
reth blijkt te zijn. De eigenaardige manier om deze blokken te formuleren houdt in dat 
het laatste veelvoud van zeven - de 70e - niet noodzakelijk direct hoeft te volgen na de 
periode van 69x, zoals in de zin: “het werk duurde 14 maanden de tussentijdse vakantie 
van een maand niet meegerekend”. Dat de week genoemd in vers 27 iets bijzonders is, 
blijkt uit het voorgaande vers waarin staat dat de 70 weken eindigen met een vloed: de 
eerste vloed was met water, die van Noach; de tweede was met bloed, die van de Krui-
siging (Mt. 20:22, Mk 10:38, Lukas 12:50); en de derde zal met vuur zijn in gang gezet 
door op de Aarde vallende hemellichamen en de daaropvolgende vulkanische activiteit. 
 
De tijdsperiode voor deze uitleg is ook gebaseerd op andere passages van het Boek 
Daniël, zoals vers 12:7: “Een tijd, tijden en een halve tijd (uitgelegd als drie en een 
half jaar); alsdan de macht van de vernieler van het heilig volk gebroken zal zijn, zal 
dit alles een einde nemen!” Dit komt overeen met het Boek Openbaring 11:3: “1260 
dagen” en “42 maanden”, gerekend met de profetische maand van gemiddeld 30 
dagen, dus 1260/30 = 42 maanden of 3,5 jaar. Men gaat ervan uit dat de 1290 dagen 
van Daniël 12:11 op de meedogenloze vervolging wijzen van de priesters en hun 
volgelingen die doorgaan met het vieren van het Heilig Misoffer zoals het moet zijn. 
Daniël 12:11 leest: “Van de tijd, dat het dagelijks offer zal worden gestaakt en de 
gruwel der verwoesing wordt opgericht, zullen er 1290 dagen verlopen. Heil hem die 
ook dán nog volhardt en 1335 dagen bereikt!” Het verschil tussen 1290 dagen en 1335 
zou kunnen betekenen dat bij het begin van het Antichristelijke regiem het dagelijks 
offer (de H. Mis) nog normaal plaatsvindt, maar dat na ongeveer anderhalve maand 
hier radicaal mee wordt afgerekend. 
 

5 – De Waarschuwing of de Verlichting van het Geweten 
De Grote Waarschuwing of Verlichting van het Geweten werd voor het eerst gepro-
feteerd tijdens de verschijningen van Garabandal. De Waarschuwing wordt veronder-
steld kort voor het einde der tijden te worden gegeven en is vergelijkbaar met wat 
iemand ervaart als hij is overleden, bij het zien van de toestand van zijn ziel zoals 
hem/haar door God wordt geopenbaard. Dan zien we onszelf in de ogen van God. In 
dit specifieke geval is het een ontmoeting met Jezus, waarna niemand meer aan Gods 
bestaan hoeft te twijfelen. Het is een daad van grote barmhartigheid, gegeven door God 
de Vader. Maar voor sommigen, die de toestand van hun ziel zien, zal het een zeer 
beangstigende ervaring zijn en een grote schok, vergelijkbaar met wat Saulus ervoer 
toen hij op weg naar Damascus was. (Hand. 9:3-9) En na die ervaring werd hij een 
goed Christen. 
 
De verschijningen in Garabandal waren van de Aartsengel Michaël en de Heilige 
Maagd Maria en vonden plaats in de periode van 1961 tot 1965. De zieners waren vier 
jonge schoolmeisjes in het landelijke dorpje Garabandal in Noord-Spanje. De Maagd 
Maria wordt in deze bezoeken ook wel Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel van 
Garabandal genoemd, omdat ze gekleed was als de Vrouwe van Karmel. Het doel van 
de verschijningen was om de mensen tot een ‘bekering van het hart’ te brengen. 
 
De Waarschuwing, zo vertelden de meisjes, zal worden gevolgd door een wonder, en 
niet lang daarna door een straf. Het zal een incisie in de tijd zijn, over heel de wereld 
en voor iedereen, ongeacht geloof of levensopvatting, en ze zullen allen de toestand 
van hun ziel zien. Tegelijkertijd wordt ze getoond hoe ze hun wegen kunnen veran-
deren om God welgevallig te zijn. Dit verwijst naar Johannes 16:8-11: “Jezus vertelt 
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zijn vrienden: Als de Helper komt (de Heilige 
Geest) zal Hij de wereld confronteren met zonde, 
gerechtigheid, en oordeel: van zonde, omdat men 
niet in Mij gelooft; van gerechtigheid, omdat Ik 
naar de Vader ga waar jullie Mij niet meer zult 
kunnen zien; van vonnis, omdat de vorst dezer 
wereld (Lucifer) op het punt staat geoordeeld te 
worden.” De kinderen hoorden ook dat het 
wonder binnen een jaar na De Waarschuwing gaat 
plaatsvinden; dat het een permanent teken zal 
achterlaten in Garabandal, dat gezien en gefoto-
grafeerd kan worden maar niet aangeraakt. De 
zwaarte van de straf of tuchtiging, zeiden ze, 
hangt af van hoe de mensheid op De Waarschu-
wing en het wonder reageert. 
 
Er was een boodschap van de Heilige Maagd 
Maria die de Kerk moest verspreiden. Deze werd 
meer dan drie en een half jaar later gevolgd door 
een tweede van de Maagd Maria via haar boodschapper, de Aartsengel Michaël. De 
eerste, geopenbaard op 18 okt. 1961, stelt: “We moeten veel offers brengen, veel boete 
doen en regelmatig het H. Sacrament [Heilige Eucharistie] bezoeken. Maar vooreerst 
moeten we een goed leven leiden. Als we dat niet doen, zal ons een kastijding wachten. 
De beker is al vol, en als we niet veranderen zal er over ons een zeer grote kastijding 
komen [die van het einde der tijden, wanneer niet alleen de naties worden geoordeeld, 
maar ook Satan tot de afgrond zal worden verbannen].” Het tweede, dat van 18 juni 
1965, was live op de Spaanse televisie. Naar verluidt kreeg alleen Conchita dit bericht:  

«« Daar mijn Boodschap van 18 oktober niet is nagekomen, noch aan de wereld 
bekend gemaakt, zeg ik jullie dat deze de laatste is. Voorheen liep de beker vol; 
nu loopt zij over. Veel kardinalen, bisschoppen en priesters volgen de weg naar 
het verderf, en met hen nemen ze nog veel meer zielen mee. Er wordt steeds 
minder belang gehecht aan de Heilige Eucharistie.29) We moeten Gods toorn via 
onze eigen inspanningen van ons afwenden. Als je met een oprecht hart om zijn 
vergiffenis vraagt zal Hij je vergeven. Ik, jullie Moeder, laat middels de Heilige 
Aartsengel Michael weten dat je genoegdoening moet geven. Dit zijn de laatste 
vermaningen die worden gegeven. Ik houd zielsveel van jullie en wil niet jullie 
veroordeling. Vraag Ons [de Heilige Drie-eenheid] oprecht en Wij zullen jullie 
smeekbede inwilligen… Overweeg het Lijden van Jezus. »»  

 
29)   We moeten weten dat het Tweede Vaticaans Concilie, dat in de nasleep de Rooms-
Katholieke Kerk een fatale slag toebracht, in de periode van 11 okt. 1962 tot 8 dec. 1965 
werd gehouden. Op 4 dec. 1963 werd de constitutie uitgevaardigd over de H. Liturgie 
(Sacrosanctum Concilium). Al in 1965 verscheen een instructie voor het Misoffer op 
basis van deze constitutie, maar deze hield niet lang stand, hoewel nog steeds binnen de 
traditie van de Kerk. In 1969 werd de zogenaamde Novus Ordo Missae afgekondigd, of 
de nieuwe ordinantie van de Mis. Om de woorden van de kardinalen Alfredo Ottaviani 
en Antonio Bacci te gebruiken in hun “Breve Esame Critico del Novus Ordo Missæ” van 
3 sept. 1969: “De Novus Ordo Missae vertegenwoordigt, als geheel en in detail, een 
opvallende afwijking van de Katholieke theologie van de Heilige Mis zoals deze tijdens 
de 22e zitting van het Concilie van Trente werd geformuleerd, die, door de canons van de 
ritus definitief vast te stellen, een onoverkomelijke barrière tegen elke ketterij vormde 
die de integriteit van het mysterie zou kunnen aantasten.” En toch werd de barrière 
geslecht! Wat meer moet er nog gezegd worden? 

  

 
De Dame van de Carmelberg 
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DE VERLICHTING VAN HET GEWETEN, door Onze Lieve Vrouwe 
aangekondigd te Garabandal in 1961, zal spoedig plaatsvinden om de wereld 
te redden. 

   De Waarschuwing 
Nieuwe profetieën ontvangen door een Europese zienster onthullen wereld-
wijde gebeurtenissen in de aanloop naar de Tweede Komst. 

 
     WAAROM VINDT DE WAARSCHUWING PLAATS? 

• Om aan iedereen te bewijzen dat God bestaat. 
• Om iedereen terug te brengen naar Jezus en op de weg van de waarheid. 
• Om de impact van de zonde en het kwaad in de wereld te verzwakken door 

de massale bekering die op De Waarschuwing volgt. 
• Als hulp om ons te redden vóór de Dag van het Laatste Oordeel door ons de 

kans te bieden om vergiffenis te vragen voor de zonden die we gepleegd 
hebben. 

• Om de niet-gelovigen te bekeren die geen kans op verlossing zouden hebben 
gehad zonder deze grootse daad van barmhartigheid. 

• Ter versterking van het geloof van de gelovigen. 

 
     WAT ZAL ER GEBEUREN TIJDENS DE WAARSCHUWING? 

• Iedereen ouder dan zeven zal een 
persoonlijke mystieke ontmoeting 
met Jezus hebben welke ongeveer 
15 à 20 minuten duurt. 

• Het is een geschenk van God de 
Vader om de mensen terug tot de 
waarheid te brengen. Het zal zijn 
zoals op de Dag van het Laatste 
Oordeel maar deze keer zullen jullie 
niet veroordeeld worden. In plaats 
daarvan krijgen jullie de kans om 
aan God vergiffenis te vragen. 

• Aan de hemel zullen twee kometen botsen. 

• De mensen zullen denken dat dit catastrofaal is, erger dan een aardbeving, 
maar dat is niet zo. Het is een teken dat Jezus in ieders leven gaat komen. 
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• De lucht zal rood worden. Het zal eruit zien alsof deze in brand staat en dan 
zullen jullie een groot kruis in de lucht zien om jullie eerst voor te bereiden. 

• Atheïsten zullen zeggen dat het een wereldwijde illusie was. Wetenschappers 
zullen naar een logische verklaring zoeken maar die zal er niet zijn. 

• Het zal spectaculair zijn en ons niet schaden want het is afkomstig van Jezus 
uit een daad van Liefde en Barmhartigheid.  

• Onze zonden zullen ons als in een film worden getoond en we zullen 
ons enorm verdrietig en beschaamd voelen als deze aan ons geopenbaard 
worden. Anderen zullen zo misselijk en geschokt zijn als de ernst van hun 
zonden geopenbaard wordt dat zij dood neervallen voordat zij de kans 
kregen om aan God vergiffenis te vragen. 

• Iedereen zal in het bijzijn van God de toestand van hun ziel zien – het goede 
dat zij in hun leven gedaan hebben, het verdriet dat zij anderen hebben aan-
gedaan en alles wat zij nagelaten hebben om te doen. 

• Veel mensen zullen neervallen en tranen van opluchting wenen, tranen van 
vreugde en geluk, tranen van verwondering en liefde. 

• Want het zal daarna, eindelijk, mogelijk zijn om een nieuw leven te leiden 
aangezien we nu de volledige waarheid hebben leren kennen. 

 
Jezus verzoekt nu iedereen om te bidden voor de zielen die van de shock 
sterven en mogelijk in doodzonde verkeren. Iedereen moet zich nu voor-
bereiden. Jezus verlangt dat allen om vergiffenis vragen voor hun zonden 
voorafgaand aan de Waarschuwing, want dat is het beste. 

 
† 
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Op 8 juli 1965 schreef Bisschop Eugenio Beitia van Santander: 
«« We wijzen erop dat we niets hebben gevonden dat kerkelijke censuur of 
veroordeling verdient, noch in de leer, noch in de geestelijke aanbevelingen die 
zijn gepubliceerd voor de gelovigen zijn bestemd, want deze …bevatten een 
aansporing tot gebed en opofferingsgezindheid, en tot Eucharistische devotie, tot 
verering van Onze Lieve Vrouwe op traditioneel prijzenswaardige manieren, en 
tot een heilige vrees voor God die door onze zonden beledigd wordt. Ze herhalen 
eenvoudig de algemene leer van de Kerk in dit soort zaken. »» 

 

 
Michael Brown in zijn boek uit 1997, “The Final Hour”, zegt over Pater Pio’s geloof in 
Garabandal: “Toen iemand hem bij een andere gelegenheid vroeg naar de authenticiteit 
ervan antwoordde hij kortaf: Hoe vaak moet ze daar verschijnen om erin te geloven?” 
 
De Waarschuwing hoeft niet te worden gevreesd. We zullen onze tekortkomingen zien 
en gestimuleerd worden onszelf te verbeteren voor een leven dat God aangenaam is, wat 
we eigenlijk iedere dag zouden moeten doen. In Faustina’s dagboek nr 8330) zegt Jezus:  

«« Voordat Ik kom als de Rechtvaardige Rechter, kom Ik eerst als de Koning 
van Barmhartigheid. Voordat de Dag van Gerechtigheid aanbreekt, zal aan de 
mensen een teken in de hemel worden gegeven dat hier op lijkt: al het licht aan 
het firmament zal worden gedoofd en er zal over de gehele aarde grote duisternis 
heersen. Dan zal het Teken van het Kruis aan de hemel worden gezien, en uit de 
openingen waar de handen en voeten van de Verlosser werden genageld, zullen 

 
30)   Zuster Faustina (1905-1938) was een Poolse non in de orde van het Heilig 
Sacrament. De verschijningen aan haar van Jezus Christus inspireerden de Rooms-
Katholieke devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid en leverden haar de titel op van 
‘Secretaris van de Goddelijke Barmhartigheid’ op. Gedurende haar hele leven had 
Faustina visioenen van Jezus en had gesprekken met Hem die zij in haar dagboek 
noteerde, dat later werd gepubliceerd als “Het dagboek van de heilige Maria Faustina 
Kowalska - Goddelijke Barmhartigheid in mijn Ziel”. De BOT verwijst zeven keer 
naar Faustina. Het benadrukt ook om dikwijls het kroontje van de Goddelijke Barm-
hartigheid te bidden dat Jezus via Faustina aan de wereld heeft gegeven. 
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grote lichten voortkomen die de aarde een tijd lang zullen verlichten. Dit zal kort 
voor de Laatste Dag plaatsvinden. »» 

 
Zuster Faustina beleefde ook haar eigen Verlichting van het Geweten, die zij in nr 36 
als volgt beschrijft: “Plotseling zag ik de volledige toestand van mijn ziel zoals God 
die ziet. Ik kon duidelijk alles zien wat God mishaagt. Ik wist niet dat zelfs de kleinste 
overtredingen ter verantwoording worden geroepen! Wat een moment! Wie kan het 
beschrijven? Om voor de drieheilige God te staan!” 
 
Het BdW praat vaak over De Waarschuwing. Er zijn bijna 250 berichten waarin mel-
ding wordt gemaakt van De Waarschuwing. Het bericht van 26 juni 2011 zegt:  

«« Voor degenen die niet zeker zijn van deze profetie, houd alsjeblieft je hart 
bereid, want wanneer je getuige bent van deze ecologische maar bovennatuurlijke 
gebeurtenis, is het belangrijk dat je begrijpt dat dit het grootste wonder is dat je 
ooit zult zien en dat het mijn grote Geschenk is aan jullie allen. Overweeg dit. 
Dit is hoe de Laatste Dag des Oordeels zich ontvouwt, alleen deze keer zul je niet 
veroordeeld worden. Je zult een nieuwe levensstart krijgen nadat je ziel zal zijn 
gered dat je in staat stelt naar het niveau op te klimmen dat Ik voor ogen heb. »» 

 
En de boodschap van 22 nov. 2010: 

«« Elk van mijn kinderen zal zijn levenswijze, zijn zonden, zijn wandaden 
en elke belediging worden geopenbaard waar ze jegens hun broeders en zusters 
verantwoordelijk voor waren. Dit alles tijdens een mystieke ervaring. Geen enkele 
man, vrouw of kind op deze aarde zal worden uitgesloten [vanaf de leeftijd van 
zeven]. Sommigen zullen diep geschokt en bedroefd zijn door de zonden in hun 
leven en zullen onmiddellijk tot Mij hun Rechtvaardige Rechter keren en zich zo 
verlossen. Ze zullen uit liefde en verdriet om Barmhartigheid vragen. Anderen 
zullen zo misselijk en geschokt zijn door de manier waarop hun zonden aan het 
licht worden gebracht, dat ze dood neervallen voordat ze de kans kregen om om 
vergeving te vragen. En dan zullen er zijn die de Bedrieger volgen. Zij zullen in 
ontzetting vluchten wanneer ze de verderfelijke zonden uit hun voorbije leven 
voorbij zien flitsen. Ze zullen trachten zich te verstoppen maar kunnen nergens 
heen. In elkaar duikend en gebukt zullen ze ofwel aanvaarden wat ze zien en om 
vergeving vragen, ofwel zullen ze zich kronkelend van schaamte en afgrijzen 
afwenden, …maar zullen niet om Genade vragen. Dan is daar de onherroepelijke 
zondaar! Wanneer aan hem zijn zonden worden getoond, zal hij alleen maar 
redetwisten en ontkennen dat hij deze ernstige overtredingen tegen Gods geboden 
heeft begaan. Hij zal eenvoudigweg de waarheid ontkennen en zijn rug toekeren 
[op weg naar] de duisternis van de eeuwige Hel. »» 

 
In drie kruistochtochtgebeden (nrs 1, 43 en 65), die we aan het BdW te danken hebben, 
staan gebeden ter redding van de zielen die door de schock tijdens De Waarschuwing 
zullen sterven zonder tijd te hebben gehad om God vergeving te vragen. Ze worden als 
volgt aangeduid: “deze zielen, die de Waarschuwing misschien niet overleven”; “de 
zielen te redden die zichzelf niet kunnen redden en die tijdens de Waarschuwing mis-
schien in doodzonde sterven”; “al die arme zielen in zonde, die tijdens de Waarschu-
wing misschien van deze aarde worden weggenomen”. Aangezien hier drie afzonder-
lijke gebeden voor zijn gegeven, kunnen we ervan uitgaan dat er niet weinigen zijn die 
dit aangaat. Mijn persoonlijke inschatting is dat gemiddeld zo’n 5% van de mensen 
door de shock ter plekke zullen overlijden31) en dat het percentage van mensen die een 
leidende positie bekleden twee- tot driemaal hoger is, want qua moraal schat ik de 

 
31)   Bestuurders van auto’s of vliegtuigen, die door De Waarschuwing sterven, zullen 
geen ongeluk veroorzaken, want God zal daar ongetwijfeld een oplossing voor hebben. 
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gewone man hoger in dan die anderen. We mogen er verder van uitgaan dat ongeveer 
driemaal meer mensen door de shock volledig zullen zijn uitgeteld. Shocksymptomen 
kunnen enkele uren duren en zelfs vier weken aanhouden. Bij elkaar opgeteld spreken 
we over 1/6e van de totale populatie die niet inzetbaar is. Daardoor zal een aantal dagen 
na De Waarschuwing niets meer normaal functioneren. Het lijkt redelijk aan te nemen 
dat het normale leven pas na ongeveer twee weken weer op gang komt, met prioriteit 
om de lijken eerst op te ruimen.  
 
De boodschap van de BOT van 16 april 2011: “Als de Waarschuwing eenmaal voorbij 
is zullen vrede en vreugde de overhand krijgen. Vervolgens zal de vervolging door de 
Nieuwe Wereldalliantie beginnen. Hun macht wordt afgezwakt als voldoende van jullie 
bekering verspreiden en vurig bidden.” Het bericht van 11 juni van datzelfde jaar:  

«« Mijn zeer geliefde dochter, vol liefde spreek Ik vanavond tot jou omdat nu 
zeer binnenkort steeds meer van mijn geliefde volgelingen zich als één man 
zullen verenigen om [middels gebed] de bedrieger te bestrijden. De rijke invloed-
rijke groeperingen, waarachter hij zich momenteel verschuilt, zweren samen om 
zoveel mogelijk controle over jullie allen te krijgen, maar dat gebeurt achter de 
schermen. Ze worden eerder gestopt dan je denkt. Velen van hen zullen zich 
tijdens De Waarschuwing bekeren. Dat zal Satans Eén-Wereld-Groepering 
zodanig verzwakken dat velen zich zullen afvragen welke weg ze moeten kiezen, 
zo van streek zullen ze zijn. Velen zullen dan tot Mij terugkeren, kinderen, want 
ze zullen verzoening zoeken. »» 

 
De boodschap van 23 April 2011 zegt: 

«« Het is belangrijk aangaande De Waarschuwing één belangrijke les te onthouden. 
Deze Grote Gebeurtenis, als jullie allen niet alleen je zonden zult zien zoals Ik ze 
zie, maar ook de waarheid zullen begrijpen over het volgende leven, dient door 
gebed te worden opgevolgd. Helaas zullen velen daarna weer in zonde vallen. Nu 
is de tijd om je voor te bereiden waarmee deze toestand kan worden vermeden, 
door elke dag van je leven mijn kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid te 
bidden. Door er een gewoonte van te maken dit krachtige gebed te bidden, zullen 
jullie het niveau van bekering en geloof kunnen vasthouden dat daarna over de 
wereld spoelt [na De Waarschuwing]. Verheug je, bid en dank Mij, je Goddelijke 
Verlosser, voor deze grote Genade. Kniel neer en prijs God de Vader voor het 
Geschenk van mijn Offer. Gebed helpt om de zwaarte van de daaropvolgende 
vervolging door de wereldwijde Nieuwe Wereldalliantie te verlichten. »» 

 
De vraag is wanneer De Waarschuwing gaat plaatsvinden. Vanzelfsprekend gebeurt 
dat voordat de Antichrist op het toneel verschijnt, waarvoor we de datum van decem-
ber 2015 hebben vastgeprikt. Uit de zojuist geciteerde boodschappen blijkt dat de groe-
peringen die naar een totalitaire wereldorde streven na De Waarschuwing sterkt ver-
zwakt zullen zijn. De Waarschuwing komt op een moment als de mensen ten einde 
raad zijn, zoals uit de boodschap van 16 april 2013 blijkt: “Temidden van de beroering 
zal Ik mijzelf eindelijk bekendmaken, en mijn Geest zal de aarde overspoelen, net op 
het moment dat de mensen geloven dat ze het niet meer aankunnen.” De contouren van 
hoe de wereld er vlak vóór De Waarschuwing uit zal zien tekenen zich reeds af: te-
korten aan voedsel en electriciteit en financiële chaos; er zullen ziektes zijn en oorlog 
en geruchten van oorlog, dan hier en dan daar. 
 
Het is wel duidelijk dat De Waarschuwing voor een hereiking van het wereldgebeuren 
zorgt, maar de voorspelde Antichrist zal hoe dan ook komen, want de Bijbel moet ver-
vuld worden. Zoals uitgelegd zou de Antichrist zich in december 2025 aan de wereld 
presenteren. Aangezien er na De Waarschuwing een kalme periode komt en de Globale 
Wereldalliantie tijd nodig heeft om zich te hergroeperen, is mijn inschatting dat er 
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tussen De Waarschuwing en de entree van de Antichrist minstens twee jaar zullen 
verstrijken. De Waarschuwing zou dan niet later dan in 2023 moeten plaatsvinden. 
 
Eerst vindt de Innerlijke Verlichting plaats, waarmee het Atheïsme de das om wordt 
gedaan, maar waarmee het Satanisme tevens een nieuwe impuls krijgt. Helaas zullen in 
de daaropvolgende maanden velen hun slechte gewoontes weer oppakken, waarmee de 
weg wordt gebaand voor de Antichrist. Indien we de Antichrist minder dan drie jaar 
gunnen – wat korter kan zijn indien voldoende mensen tot God keren en bidden – 
komen we ergens in 2028 uit als punt waarop de Antichrist door Gods adem vernietigd 
zal worden, zoals voorzegd: “Dan zal de Goddeloze verschijnen [de Antichrist], die de 
Heer Jesus zal vernietigen door de adem van zijn mond en verlammen door de glans 
van zijn komst.” (2 Thess. 2:8) Maar het eind is nog niet daar. 
 
Als de narigheid voorbij is, zal blijken dat onze Heer niet alleen overwinnaar is van de 
kwade machten en hun aanhang, maar óók dat Hij overwinnaar is in het aantal gered-
denen – want, dat is het blijde nieuws, het gros der mensen zal worden gered. Ten 
lange leste zal de overgrote meerderheid voor God hebben gekozen: “Deze berichten 
zullen verantwoordelijk zijn voor de redding van meer dan zeven miljard mensen.” 
(BdW 30-6-2013) Ja, want als op het allerlaatste moment Jezus “zijn Hand van Barm-
hartigheid naar allen uitstrekt zullen maar zeer weinigen zijn [glorierijke] koninkrijk 
afwijzen.” (BdW 30-12-2014) En tevens beantwoordt dat de heel moeilijke vraag 
waarom God deze ellende over ons heen laat komen: die ellende noopt tot zelfreflectie. 
Niet dat God wil dat het zo gaat. Onze eigen daden als mensheid hebben Hem als het 
ware uitgenodigd zijn Oordelen uit te delen, waarbij God vooreerst streeft naar het heil 
van zoveel mogelijk zielen met instandhouding van de vrije wil. Daar kan niet aan 
getornd worden, want die is sacrosanct. 
 
 
 

- 
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.APPENDIX 1.  

Ik tracht aan de Ernst van ‘De Straf’ een Halt toe te roepen 
 
• Boek der Waarheid, 2 augustus 2011 
 
Ik kom namens mijn Zoon Jezus Christus. Ik ben God de Vader en wil Mij tot de hele 
wereld richten. Ik tracht aan de ernst van De Straf een halt toe te roepen om de mens-
heid een kans te geven hun harten voor de waarheid van mijn bestaan te openen. Zij, 
mijn dierbare kinderen, moeten weten dat ik in de eerste plaats een God ben van Barm-
hartigheid en pas daarna van Gerechtigheid. 

Mijn Barmhartigheid is tot buitengewone grenzen opgerekt. Ik zal dankzij de kracht 
van het gebed mijn hand in Barmhartigheid terughouden, zodat de mens de haat kan 
temperen die zich in vele zielen over de hele wereld manifesteert. Let op mijn kinderen, 
Ik waarschuw dat indien het jullie niet lukt om de verbreiding van de zonde te stoppen, 
dit tot een bestraffing voert die een groot deel van de mensheid zal vernietigen. Een 
dergelijke straf is niet gezien sinds de dagen van de zondvloed, die de Aarde in Noachs 
dagen verwoestte.  

Ik zal niet langer toestaan dat jullie, mijn ondankbare kinderen, hen vernietigen die 
trouw aan Mij hebben getoond, noch zal Ik laten begaan en toestaan dat de Ene Wereld-
orde mijn schepping, mijn kinderen en mijn Aarde aantast. 

Luister nu naar dit, een van de laatste waarschuwingen aan de mensheid. Keer je nu af 
van de weg der zonde en je zult gered worden. Keer je af van je blinde toewijding aan 
de verlokkingen van Satan en zijn verleidelijke bekoringen, die je door eigenliefde en 
materiële wonderen begeesteren. Mocht je doorgaan deze prachtige wereld, geschapen 
uit liefde voor jullie, op deze manier te ontheiligen dan zal jullie de mogelijkheid ont-
nomen worden nog verdere schade aan te richten. 

Ik ben de God van liefde en lankmoedigheid, maar mijn geduld raakt op. Degenen die 
mijn kinderen blijven verminken en vernietigen door oorlog en controle over de wereld-
financiën, weet dat jullie dagen geteld zijn. Dit zal jullie laatste kans op verlossing zijn. 
Als je niet adequaat reageert tijdens het grote geschenk van Barmhartigheid dat ‘De 
Waarschuwing’ is, dan zullen jullie en je volgelingen worden vernietigd. 

Mijn Glorie zal bekend worden bij elke man, vrouw en kind. Wie het pad naar mijn 
Koninkrijk kiest zal eeuwig leven hebben. Wie dat niet doet zal een duisternis ervaren 
zoals ze zich niet hadden kunnen of willen voorstellen. 

Volgelingen van Satan, die willens en wetens zijn slechtheid verafgoden, aanhoor nu 
mijn belofte: ‘Jullie, mijn verloren kinderen, zullen tijdens De Waarschuwing nog-
maals de hand van liefde en vrede aangeboden krijgen.’ Grijp die want het zal jullie 
reddingsboei zijn terug in de schoot van mijn liefde. Negeer mijn smeekbeden en je zal 
voor eeuwig lijden en nooit meer in de schoot van mijn geliefde familie terugkeren. 

Dit nu, mijn dochter, is een van de belangrijkste waarschuwingen om je broeders en 
zusters te redden van het martelend vuur van de eeuwige verdoemenis. 
 
De Allerhoogste Koning 
God de Almachtige Vader 
 

† 
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.APPENDIX 2.  

Het Tweede Oordeel – Wie verdraagt de Komst van zijn Heerlijkheid? 
 
• Boek der Waarheid, 4 december 2014 
 
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de tijd komt voor mijn Tweede Komst zal een 
groot geluid worden gehoord als het geraas van donder, en de lucht zal worden ge-
opend alsof een groot gordijn is opengegaan. Ik zal verschijnen in een groot wit licht, 
helderder dan de zon, en veel mensen zullen verblind worden door dit Grote Licht, dat 
Mij omringen zal. Hoe zuiverder de ziel, des te helderder zal hun gezichtsvermogen 
zijn, en ze zullen zich verheugen als ze mijn Gelaat zien. 
 
Mijn Aanwezigheid zal de Aarde doen schudden en de grond zal beven. Dan zal er een 
grote stilte zijn en mijn stem zal weerklinken terwijl Ik verklaar dat Ik het ben, Jezus 
Christus. Er zal grote vreugde zijn aan de kant van degenen tot wie Ik zal roepen – 
degenen die gezegend zullen zijn met mijn Grote Barmhartigheid. Maar temidden van 
de liefde en de vreugde, zal er ook groot verdriet en angst zijn. Degenen die niets dan 
haat jegens Mij hebben, zullen op hun knieën zinken, kreunend van pijn en rondspar-
telend van woede en angst bij mijn aanblik. [Dit betekent dat dezen het Eerste Oordeel 
hebben overleefd, omdat Jezus de Barmhartige nog een mogelijkheid zag ze te redden 
bij zijn finale wederkomst, want in de jaren na het Eerste Oordeel werden dezen met 
zichzelf geconfronteerd zonder dat er demonen waren om roet in het eten te gooien; er 
was dus hoop. Het zijn deze mensen die met het Tweede Oordeel zullen worden gecon-
fronteerd.] 
 
Degenen die op die Dag naar Mij uitreiken en Mij smeken hen in mijn Barmhartige 
Armen te nemen, zullen gered worden. Ik zal de armen uitstrekken naar zowel de 
verlorenen als degenen die te zwak zijn om Mij te zoeken. Ze hoeven alleen maar deze 
woorden te fluisteren: “Jezus vergeef me mijn zonden.” En Ik zal ze met één beweging 
optillen en naar mijn Glorierijke Koninkrijk brengen. 
 
Aan iedereen die bang is voor de Grote Dag van mijn Wederkomst, weet dat als je van 
Mij houdt, deze Dag je de grootste vreugde zal brengen. Als je Mij niet kent, en als je 
Mij op die Dag ziet, zul je naar Mij toekomen en je armen openen om Mij te begroeten. 
Slechts degenen die Mij haten zullen mijn Hand van Barmhartigheid weigeren. Ik 
vraag je op Mij te vertrouwen om je vrede te brengen, want het ligt nooit in mijn be-
doeling om je bang te maken aangezien Ik een God van eindeloze liefde ben. Voor 
degenen onder jullie die mijn Grote Geschenk van het Eeuwig Leven aanvaarden is er 
helemaal niets om bang voor te zijn, en ik zal jullie langs dit pad leiden, de Grote Dag 
tegemoet. 
 
Mijn Woorden kunnen hard zijn; de Waarheid kan heel moeilijk te accepteren zijn; 
maar zo is nu eenmaal de toestand van de wereld, veroorzaakt door de lelijkheid van de 
zonde, dat indien Ik u niet zou waarschuwen voor deze Dag, u niet voorbereid zou zijn. 
Het is vanwege Satan dat de pijn van de zonde zoveel onenigheid, verdriet en lijden in 
de wereld veroorzaakt, maar spoedig zal Ik een einde aan alle zonde maken. 
 

Jullie Jesus  
 
 

† 
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.APPENDIX 3.  

   De Panin Bijbelstatistiek (PBS) 
 
Gods Unvolendete 
Ivan Nikolayevitsh Panin (1855-1942) ontdekte dat de statistische wetmatigheden in de 
canons van het Oude en Nieuwe Testament op ontwerp zijn gebaseerd, dat zo gecom-
pliceerd is dat het onmogelijk door mensen kan zijn ontworpen. Voor zijn methode 
heeft hij zich uitsluitend gebaseerd op wat de Bijbel zelf aangeeft. Daarmee heeft hij 
een boven iedere kritiek staande doorlopende bijbelchronologie weten vast te stellen, te 
beginnen bij Adam en bijna vierduizend jaar later eindigend bij de geboorte van onze 
Heer en Heiland. De wereld zit dus nu reeds in het zevende millennium, het millen-
nium waarbinnen het Vrederijk past. De eindtijdklok is reeds ver over tijd.  
 
De tijdsgebonden wijze van Gods handelend optreden veronderstelt een indeling van 
Gods scheppingswerk in zeven perioden, waarin ook de mens een taak heeft toebe-
deeld gekregen. Het getal zeven is een veel voorkomend getal in de Bijbel. Het belang-
rijkste aanknopingspunt vinden we in het scheppingsrelaas, waarbij de zevende schep-
pingsdag een soort ‘Unvolendete’ is. De Genesis 2:3 grondtekst leest: “[In de 6 voor-
gaande dagen] schiep God om te kunnen maken [in de 7e die nog steeds bezig is].” 
Deze speciale ‘dag’, die wederom uit zeven bestaat, vordert nog steeds richting eind-
bestemming. Het einde van die ‘dag’ kondigt de 8e dag aan, wat te vergelijken valt met 
het harmonisch octaaf. De achtste noot is gelijk de eerste van een nieuwe octaaf. Over 
het nog aankomende octaaf in Gods plan met de wereld, daar zegt de Bijbel nagenoeg 
niets over, en hoeven we ons momenteel niet mee bezig te houden. 
 
De zevende-dags-sabbat, die nu gaat beginnen, gekend als het Duizendjarig Vrederijk, 
doet denken aan de toekomende wereld waarbij in een nieuwe bedeling Gods volk in 
groene weiden neerligt aan wateren der rust (menuhot). (Ps. 23:1) Menuha is het grond-
thema van de sabbat hetwelk van een intrinsiek positieve eis uitgaat waaruit vreugde, 
vrede en volmaaktheid ontspringen, om kort te gaan: heiligheid. De vervolmaakte 
wereld behoort toe aan de toekomende wereld, “want de mensheid is nog niet in zijn 
rust binnengegaan en rust nog niet uit van zijn werk zoals God van het zijne uitrust. 
(…) Indien het volk Gods in het Beloofde Land reeds had kunnen rusten, zou God later 
niet over een andere dag hebben gesproken.” (parafrase van Hebr. 4:10; 4:8) 
 
De bijbelnumerieke methode 
Panin werd in Rusland geboren. Omdat hij in samenzweringen tegen de Tsaar had 
geparticipeerd, werd hij verbannen. Na enkele jaren in Duitsland te hebben gestudeerd, 
vertrok hij naar de Verenigde Staten en ging daar aan Harvard studeren. Na in 1882 
zijn diploma te hebben behaald, bekeerde hij zich vanuit het agnostisme tot het Chris-
tendom. In 1890 ontdekte hij enige van de fenomenale wiskundige ontwerpen die de 
Griekse tekst van het Nieuwe Testament en de Hebreeuwse tekst van het Oude Testa-
ment karakteriseren. Hij zou meer dan vijftig jaar van zijn leven geven aan de bestude-
ring van de numerieke structuur van de Heilige Schrift, wat zijn gezondheid heeft aan-
getast. Hij zou meer dan 43.000 handgeschreven pagina’s met analyses produceren. 
Een uittreksel van zijn ontdekkingen werd gepubliceerd en wordt nog steeds uitgege-
ven. Panin gebruikte als basis voor zijn onderzoek de Griekse uitgave van het Nieuwe 
Testament van Westcott en Hort en hij maakte vooral gebruik van de alternatieve 
lezingen die deze schrijvers voorstelden. 
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De bijbelnumerieke methode start met het vervangen van letters door getallen, wat 
mogelijk is omdat het Grieks (net als het Hebreeuws) aan iedere letter een getals-
waarde toekent. De volgende stap is om op deze getallen aan een statistische analyse te 
onderwerpen, met het voorbijzien aan de betekenis van de woorden waaruit deze getal-
len ontstonden. Indien een aantal opeenvolgende getallen, aldus verkregen, een sterke 
correlatie toont wijst dat op ontwerp omdat dit eigenlijk niet mag voorkomen. 
 

 
 

Wegens het verbazingwekkende ontwerp dat alle teksten blijkt te beheersen, kunnen 
wij vaststellen welke van de twijfelachtige lezingen correct zijn weergegeven en welke 
passages, die op grond van een of andere tekstuele kritiek worden verdacht of afge-
wezen, toch onderdeel vormen van het oorspronkelijke manuscript. Zoals Panin eens 
opmerkte: “Ik zou graag – als de geest mij dat toeliet, want het vlees is zwak – een van 
mijn vingers afhakken dan toe te staan dat één enkel woord voor altijd uit het Authen-
tieke Origineel wordt geschrapt.” Een van zijn studies, die in elke serieuze bibliotheek 
thuishoort, heet “The New Testament from the Greek text as established by Bible 
Numerics”, voor het eerst gedrukt bij de prestigieuze Oxford University Press in 1973. 
 
Het theologisch establishment zegt nee 
De Panin Bijbelstatistiek (PBS) is tot op heden, door de nogal wanordelijke ont-staans-
geschiedenis van het Nieuwe Testament en de onsystematische wijze van doorgeven 
naar de opeenvolgende generaties (in de vroegste tijd), door het theologische gezel-
schap sterk genegeerd. Zo bezien lijkt het bestaan van een letterperfecte constructie, 
welke alle teksten zou doordringen, totaal ongerijmd. Daarom is men nooit serieus op 
deze zaak ingegaan, ondanks de wiskundige formules die voor zichzelf spreken. Het is 
ook zo dat deze ‘formules’ geen luisterend oor vonden omdat im grossen und ganzen 
de Christelijke theologen weinig affiniteit hebben met wiskunde; de Joodse theologen 
zijn van een ander slag. Ik vraag mij af wie van de Christelijke theologen ooit de op-
winding heeft ervaren van een nieuw ontdekte wiskundige formule, wat te vergelijken 
valt met wat een fijnproever ervaart als hij een of andere voortreffelijke wijn proeft. 
 
Het letterperfecte Nieuwe Testament 
Omdat de eerste Christenen niet over een kopieersysteem beschikten dat in de verste 
verte op dat van de Joodse schriftgeleerden leek, wat een minitieuze vermenigvuldi-
ging van de Heilige Schrift waarborgde, zouden de gebruikelijke versies in het Grieks, 
welke in de 19e eeuw in omloop waren, duizenden lettervariaties ten opzichte van de 
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authentieke tekst moeten bevatten. De gebruikelijke versies zouden toen meer dan 
14.000 lettervariaties ten opzichte van de authentieke tekst moeten bevatten, of 2%, die 
met een ruwe schatting 700.000 letters omvat (het aantal Griekse woorden in het 
Nieuwe Testament is 138.000). Dit leidt natuurlijk tot veel minder woordvariaties en 
nog minder zinsvariaties. In werkelijkheid bestond het aantal aangevochten lezingen 
van de Heilige Schrift uit 3.000 lezingen, die door middel van de PBS zijn getest. Het 
zij vermeld dat zulke afwijkingen in de meeste gevallen onbelangrijk zijn voor een 
correcte tekstuitleg. Ongetwijfeld is de herziening van Westcott & Hort erin geslaagd 
om een groot deel van de handschriften te recupereren, maar het zou een waar wonder 
heten indien zij erin geslaagd waren om de ‘oorspronkelijke’ Versies in letterperfect 
detail te recupereren. Zo’n wonder is mogelijk, maar het is beslist niet de enige oplos-
sing. God kan hebben verkozen om met onze menselijke zwakheden over een tijds-
ruimte van vele eeuwen te werken om tenslotte tot het letterperfecte schrift te komen 
zoals dat van meet af aan in Zijn Gedachte bestond. Dit, in Gods Gedachte volmaakte 
schrift, zou in letterdetail kunnen afwijken van de oorspronkelijke hand-schriften uit 
het begin van onze Christelijke jaartelling. Hoe dan ook, het soort wis-kundige analyse 
dat Panin bedreef, vereist een bijna volmaakte tekst omdat reeds één cijferwijziging het 
statische raamwerk van een gehele paragraaf vernietigt. Indien de corruptie van de 
tekst toeneemt, wordt al spoedig een punt bereikt waarmee een re-constructie van de 
oorspronkelijke tekst ons menselijk genie overtreft. Panin heeft aangetoond dat de 
afwijkingen van het origineel, zoals die in Gods Gedachte bestaat, door Westcott & 
Hort werden teruggeschroefd tot enkele foutieve spellingen en 13 passages tussen aan-
halingstekens die door hen werden aangemerkt als “Interpolaties” (van in totaal 15). Ik 
heb geen moeite te aanvaarden dat Westcott & Hort erin geslaagd zijn om alle opzette-
lijke afwijkingen eruit te wieden, zoals de zogenaamde Johannitische Komma van 
1 Johannes 5:7-8, maar om hun werk naar waarde te schatten moeten wij ook de onge-
wilde afwijkingen in aanmerking nemen. 
 
Natuurlijk pretendeerden Westcott & Hort niet een bijna letterperfect duplicaat van de 
originele teksten te hebben geproduceerd zoals die in Gods Gedachte bestaat, alhoewel 
dit ideaal altijd in hun gedachten voorop stond. Dat zij deze kroon toch hebben weten 
te bemachtigen, ligt aan factoren buiten hun macht: het fenomenale wiskundige ont-
werp dat door de gehele Bijbel heen aan de teksten ten grondslag ligt, werd pas in 1890 
door Ivan Panin ontdekt, negen jaar nadat Westcott & Hort hun taak hadden beëindigd. 
In 1934, toen Panin 79 jaar oud was, publiceerde hij de Griekse tekst van het Nieuwe 
Testament die dankzij zijn methode letter voor letter identiek was aan het origineel zo-
als die altijd al in Gods Gedachte heeft bestaan. Onomstotelijk bewijst zijn methode 
dat alle manuscripten dezelfde goddelijke auteur hadden, maar dat bewijst nog niet dat 
de mensen die de eerste manuscripten schreven of vanuit een Hebreeuws origineel 
vertaalden, of ze door onoplettendheid in een later stadium wijzigden in de door God 
gewenste zin, zich van het feit bewust waren dat ieder woord, ja iedere letter, goddelijk 
geïnspireerd was om te worden ingeschreven in een der grote scheppingswerken van 
God de Almachtige. 
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