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“Die waens van GOD is 
twintigduisend, selfs duisende 
engele; die HERE is onder 
hulle” (Psalm 68:17). Dit is 
baie duidelik dat die waens van 
GOD vandag se vlieënde pier-
ings is, wat as VVV’s bekend 
staan. Hulle is nie van ŉ ander 
planeet nie, maar hulle is die 
engele van GOD, wat vir eeue 
lank die aarde bewaak het teen 
misdade teenoor die wet van 
GOD en teen die erfgename 
van saligheid.1

Hebreërs 1:10-14 lui: “en U, 
o HERE, het in die begin die 
aarde gegrondves en die hemele is werke 
van U hande. Hulle sal vergaan, maar 
U bly; en hulle sal almal soos ŉ kleed 
verslyt, en soos ŉ mantel sal U hulle 
toerol, en hulle sal verander word, maar 
U is dieselfde, en U jare het geen einde 
nie. En aan watter een van die engele 
het HY ooit gesê: Sit aan MY regterhand 
[soos HY net vir CHRISTUS gesê 
het] totdat EK U vyande gemaak het ŉ 
voetbank van U voete? Is hulle nie almal 
dienende geeste wat vir diens uitgestuur 
word ter wille van die wat die saligheid 
sal beërwe nie?” 

As dit nie vir die waens van GOD was 
nie (wat die meeste mense VVV’s noem), 
hoe sou GOD se dienende geeste in staat 
wees om al die goeie dade van die heiliges 
en die korrupsie wat in die sondige 

vier-en-twintig ure van elke dag op die 
aarde gedoen word, te monitor? Hoe sal 
GOD weet, selfs al is HY ŉ alwetende 
GOD, watter engele HY moet uitstuur 
en wanneer om hulle uit te stuur om die 
heiliges te seën en om die goddelose te 
waarsku, te straf of te vernietig? 

Byvoorbeeld, in Genesis 32:12 het 
GOD vir Jakob, wat HY later Israel 
genoem het, gesê: “Ek sal sekerlik aan jou 
goed doen en jou nageslag maak soos die 
sand van die see wat vanweë die menigte 
nie getel kan word nie.” Tog het GOD 
geweet wat in Koning Dawid se gedagtes 
was toe die koning besluit het om al die 
kinders van Israel te tel. Dit is hoe dit 
begin het. 1 Kronieke 21:1-2 lui: “Toe 
het Satan teen Israel opgetree en Dawid 
aangehits om Israel te tel [wat GOD 

gesê het nie getel kan word nie, 
want hulle is ontelbaar (Heb. 
11:12)]. En Dawid het aan Joab 
en die owerstes [die leiers] van 
die volk gesê: Gaan tel Israel 
van Berseba tot Dan, en bring 
vir my berig, dat ek hulle getal 
kan weet.” Deur vir Satan te 
luister, is Koning Dawid in sy 
hart gelei, net soos Eva in haar 
hart gelei is, om in hulle harte 
te sê: “Ek sal wees soos die 
ALLERHOOGSTE GOD, en 
ek sal die getal weet net soos 
GOD die getal weet.” As GOD 
so kwaad was vir Eva en Adam 

omdat hulle nie vir HOM geluister of 
gehoorsaam was aan HOM nie dat HY 
elke siel wat ooit op die aarde sal leef 
met die dood, Hel, en ŉ ewigheid in die 
Poel van Vuur vervloek het, waarom 
sou GOD vir Dawid toelaat om weg te 
kom met sulke ongehoorsaamheid en 
sondigheid omdat hy na Satan geluister 
het en gehoorsaam was aan Satan se 
bevel?2 GOD is geen aannemer van die 
persoon nie.3 As HY vir Adam en Eva 
vervloek het vir hulle ongehoorsaamheid 
aan HOM, en as HY vir Koning Dawid, 
SY oogappel, vervloek het vir sy 
ongehoorsaamheid aan HOM, sal HY 
my en jou en enigiemand anders ook 
vervloek vir ongehoorsaamheid aan 
HOM.4
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Nadat Dawid vir Joab beveel het 
om die mense van Israel te tel, het Joab 
Dawid geantwoord en gesê: “Mag die 
HERE by sy volk honderd maal meer 
byvoeg as wat hulle is; hulle is tog almal, 
my heer koning, my heer se dienaars. 
Waarom verlang my heer dit? Waarom 
moet Israel skuldig word? Maar die 
woord van die koning het die oorhand 
gehad oor Joab, en Joab het uitgetrek en 
die hele Israel deurgetrek en in Jerusalem 
aangekom. En Joab het die getal van die 
volkstelling aan Dawid gegee; en die 
hele Israel was ‘n duisend duisend en ‘n 
honderd duisend [1,100,000] man wat 
die swaard uittrek, en Juda vierhonderd-
en-sewentigduisend [470,000] man 
wat die swaard uittrek. Maar Levi en 
Benjamin het hy nie onder hulle getel 
nie, want die woord van die koning was 
vir Joab ŉ gruwel [net soos dit vir GOD 
was]. 

“En hierdie saak was verkeerd in 
die oë van GOD; daarom het HY Israel 
swaar getref. Toe sê Dawid tot GOD: 
Ek het swaar gesondig, dat ek hierdie 
ding gedoen het; maar vergeef tog nou 
die skuld van U kneg, want ek het baie 
gesondig. En die HERE het met Gad, die 
siener [profeet] van Dawid, gespreek en 
gesê: Gaan heen en spreek met Dawid 
en sê: So spreek die HERE: Drie dinge 
[drie vloeke – kies een] lê Ek jou voor; 
kies vir jou een daaruit, dat Ek dit aan 
jou kan doen. Toe kom Gad by Dawid 
en sê vir hom: So spreek die HERE: Kies 
vir jou óf drie jaar lank hongersnood, óf 
om drie maande lank om te kom vanweë 
jou teëstanders deurdat die swaard van 
jou vyande jou inhaal, óf drie dae lank 
die swaarde van die HERE, naamlik pes 
in die land deur die engel van die HERE 
verderf aanrig in die hele grondgebied 
van Israel; oorweeg dan nou watter 
antwoord ek moet gee vir HOM wat 
my gestuur het. Daarop sê Dawid vir 
Gad: Ek is baie benoud; laat my tog in 
die hand van die HERE val, want SY 
barmhartighede is baie groot, maar laat 
my in die hand van mense nie val nie.  

“En die HERE het ŉ pes onder 

Israel beskik, en van Israel het daar 
sewentigduisend man geval. En GOD 
het ŉ ENGEL [een vlieënde piering 

beman deur net een ENGEL] na Jerusalem 
gestuur om dit te verwoes; en terwyl hy 
[die ENGEL] dit verwoes, het die HERE 
dit gesien, en dit het HOM berou oor 
die onheil, en HY het aan [die Bewaker] 
die ENGEL wat die verwoesting moes 
aanrig, gesê: Genoeg, trek nou jou hand 
terug! En [die Bewaker] die ENGEL 
van die HERE het by die dorsvloer van 
Ornan, die Jebusiet, gestaan. Toe Dawid 
sy oë opslaan, sien hy die ENGEL van die 
HERE [ŉ Bewaker] staan tussen die aarde 
en die Hemel met sy ontblote swaard in 
sy hand oor Jerusalem uitgestrek.

“Daarop val Dawid en die oudstes, 
met rouklere bedek [dit beteken hulle 
het gevas], op hulle aangesig. En Dawid 
sê tot GOD: Is dit nie ék wat beveel het 
om die volk te tel nie? Ja, dit is ek wat 
gesondig en baie verkeerd gehandel 
het; maar hierdie skape, wat het hulle 
gedoen? HERE, my GOD, laat U hand 
tog teen my en my familie wees, maar nie 
as ŉ plaag teen U volk nie. Daarop gee die 
ENGEL van die HERE bevel aan Gad [die 
profeet] om aan Dawid te sê dat Dawid 
moet opgaan om vir die HERE ŉ altaar 
op te rig op die dorsvloer van Ornan, die 
Jebusiet. En Dawid het opgegaan volgens 
die woord van Gad wat hy in die Naam 
van die HERE gespreek het. 

“Toe Ornan hom omdraai, sien hy 
die ENGEL; en sy vier seuns wat by 
hom was, het hulle weggesteek [net 
soos mense vandag doen wanneer hulle 
vlieënde pierings, VVV’s, die ENGELE 
van GOD, sien wat bokant hulle sweef; 
hulle is nie van ŉ ander planeet af nie, 
maar van die Hemele!]; Ornan het 

koring gedors. Toe Dawid by Ornan 
kom, het Ornan opgekyk en Dawid 
gesien, en hy het van die dorsvloer 
uitgegaan en hom voor Dawid met sy 
aangesig na die aarde gebuig [toe Ornan 
die ENGEL sien en toe vir Dawid, het hy 
ŉ sterk konneksie tussen die ENGEL en 
Dawid gevoel. Ornan was bang, en het 
voor Dawid gebuig]. Daarop sê Dawid 
vir Ornan: Gee aan my die plek van die 
dorsvloer, dat ek daarop vir die HERE 
ŉ altaar kan bou; gee dit aan my vir die 
volle geld, sodat die plaag van die volk 
afgewend kan word. Maar Ornan sê vir 
Dawid: Neem dit vir U en laat my heer 
die koning doen wat goed is in sy oë; 
kyk, ek gee die beeste as brandoffers 
en die slee as hout en die koring as ŉ 
spysoffer; ek gee dit alles. Maar koning 
Dawid het vir Ornan gesê: Nee, maar ek 
wil dit verseker koop vir die volle bedrag; 
want ek wil nie wat aan jou behoort, 
vir die HERE neem, dat ek verniet ŉ 
brandoffer sou bring nie. En Dawid het 
vir die plek seshonderd sikkels goud 
in gewig aan Ornan gegee. En Dawid 
het daar vir die HERE ŉ altaar gebou 
en brandoffers en dankoffers gebring. 
Onderwyl hy die HERE aanroep, het 
HY [GOD] hom met vuur uit die Hemel 
op die brandofferaltaar geantwoord. En 
die HERE het die ENGEL beveel om sy 
swaard weer in die skede te steek. 

“In dié tyd, toe Dawid sien dat die 
HERE hom geantwoord het op die 
dorsvloer van Ornan, die Jebusiet, het 
hy daar geoffer; want die tabernakel van 
die HERE wat Moses in die woestyn 
gemaak het, en die brandofferaltaar was 
in dié tyd op die hoogte in Gibeon. En 
Dawid het nie daarvoor durf verskyn om 
GOD te soek nie, want hy was verskrik 
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vanweë die swaard van die ENGEL van 
die HERE.” (1 Kronieke 21:3-30). Daar 
is baie ander verse wat wys dat GOD 
SY engele gebruik om te vervloek en te 
vernietig.5

Die ou profeet Nahum beskryf 
vandag se snelweë en motorvoertuie 
op die enigste manier wat hy ken. 
Nahum 2:4 lui: “Langs die paaie raas 
die strydwaens, hulle jaag rond oor die 
vlaktes; hulle voorkoms is soos fakkels, 
soos bliksemstrale skiet hulle heen en 
weer.” Hierdie is eindtyd profesieë van 
motorvoertuie en snelweë. 

Daar is geen lewe op enige ander 
planeet nie, op enige ander skepping 
van GOD nie. Daarom is dit absoluut 
belaglik en verregaande om te dink dat 
die vlieënde pierings en VVV’s van ŉ 
ander planeet af kom. Hulle is van die 
Hemel af. 

Meer as alles, GOD wil geglo word, 

en HY weet jy glo HOM nie wanneer 
jy SY gebooie oortree nie. Dit is wat 
GOD sê in verband met SY Hemel en 
SY aarde. In Genesis 1:14-15, “En GOD 
het gesê: Laat daar ligte wees aan die 
uitspansel van die hemel, om skeiding 
te maak tussen die dag en die nag; en 
laat hulle dien as tekens sowel vir vaste 
tye as vir seisoene [vir hier op aarde, 
nie op enige ander planeet nie], asook 
vir dae sowel as jare [weereens, slegs vir 
die planeet Aarde]. Laat hulle ook dien 
as ligte aan die uitspansel van die hemel 
om lig te gee op die AARDE [nie op 
Mars, Jupiter, Mercurius, of enige ander 
planeet nie]. En dit was so.” Moenie dink 
dat jy die korrupsie en geweld wat nou 
plaasvind en wat gaan vererger op wat 
jy “moeder aarde” noem, gaan ontsnap 
nie. Moenie dink jy gaan op een of 
ander planeet bly nie, want lewe is nie 
volhoubaar op enige ander plek nie. Jy 
sal nie vrede op aarde vind nie, want ons 
is korrupte mense, en sonder die HERE 
in ons harte, sal ons altyd korrup wees. 
Kry dit ook uit julle koppe dat hierdie 

VVV’s, die vlieënde pierings, die 
BEWAKERS, die ENGELE, van een 
of ander planeet af kom. As jy so ŉ 
dwaling glo, het GOD alreeds vir jou 
sterk misvatting gestuur soos HY in 
2 Thessalonisense 2:8-12 sê: “en dan 
sal die ongeregtige geopenbaar word 
[die duiwel, Satan, die Antichris], 
hy wat die HERE met die ASEM 
van SY mond sal verdelg en deur 
die verskyning van SY wederkoms 
tot niet sal maak, hy wie se koms is 
volgens die werking van die Satan 
met allerhande kragtige dade [alle 
swak en armsalige Satanistiese mag] 
en tekens en wonders van die leuen 
[leuens soos die een dat ENGELE 
of VVV’s van ander planete af kom, 
en dat daar lewe op ander planete 

is, en dat jy in staat sal wees om op ŉ 
ander planeet van die bose korrupsie 
van hierdie aarde te ontsnap] en met 
allerhande verleiding [om te sê dat 
huwelike van dieselfde geslag in die haak 
is, aborsie, eerstegraadse moord is in die 
haak,6 lesbinisme en homoseksualiteit is 
in die haak,7 egbreuk8 en owerspel is in 
die haak,9 bedwelming met alkohol of 
dwelmmiddels is in die haak,10 komedie 
is in die haak,11 steel12 en godslastering 
is in die haak,13 om nie die HERE jou 
GOD met jou hele hart, siel, verstand 
en krag lief te hê nie, is in die haak,14 
om nie die HERE te dien nie, is in die 
haak, en gierigheid is in die haak15] van 
ongeregtigheid in die wat verlore gaan, 
omdat hulle die liefde tot die waarheid 
nie aangeneem het om gered te word 
nie. En daarom sal GOD hulle die krag 
van die dwaling stuur, om die leuen te 
glo [ŉ leuen soos die een dat VVV’s 
van ŉ ander planeet af kom, asof daar 
lewe op ander planete is], sodat almal 
geoordeel kan word wat die waarheid 
nie geglo het nie, maar behae gehad het 
in die ongeregtigheid.”

Kom ons gaan terug na Genesis 
1: “GOD het toe die twee groot ligte 
gemaak: die groot lig om te heers oor die 
dag [die son] en die klein lig om te heers 
oor die nag [die maan]; ook die sterre. 
En GOD het hulle aan die uitspansel 
van die Hemel gestel om lig te gee op 
DIE AARDE [nie op enige ander planeet 
nie]. En om te heers oor die dag en oor 
die nag en om skeiding te maak tussen 
die lig en die duisternis. Toe sien GOD 
dat dit goed was” (Genesis 1:16-18).

Wat glo jy nou? Glo jy wat goed is of 
glo jy wat sleg is? Glo jy dat GOD ons uit 
die stof van die aarde gemaak het, of glo 
jy die wetenskaplikes? Glo jy in GOD of 
in die radiokoolstofdateringsmasjiene? 

(Vervolg op bladsy 4)
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Met ander woorde, glo jy dat die wêreld 
6,000 jaar oud is soos die HERE sê dit is, 
of glo jy die leuen dat die wêreld miljoene 
of biljoene jaar oud is soos die ateïste 
sê dit is? As jy leuens glo in plaas van 
GOD se WOORD, het jy sterk dwaling 
ontvang en is jy verdoem.16 Hopelik, vir 
jou onthalwe, is dit nie waar nie. As jy 
gered wil word en die ewigheid in die 
Hemel wil spandeer saam met GOD die 
VADER, die SEUN, en die HEILIGE 
GEES, saam met almal wat in GOD deur 
SY SEUN JESUS CHRISTUS glo, bid die 
volgende gebed:

My HERE en my GOD, wees my, 
sondaar, genadig.17 Ek glo dat JESUS 
CHRISTUS die SEUN van die lewende 
GOD is.18 Ek glo dat HY dood is aan die 
kruis en SY kosbare bloed uitgestort 
het vir die vergifnis van al my vorige 
sondes.19 Ek glo dat GOD JESUS uit die 
dode opgewek het deur die krag van die 
HEILIGE GEES,20 en dat HY op hierdie 
oomblik aan die regterhand van GOD 
sit en luister na my belydenis van sonde 

en hierdie gebed.21 Ek maak die deur 
van my hart oop en ek nooi U in my 
hart in, HERE JESUS.22 Was al my vuil 

sondes weg in die kosbare bloed wat 
U in my plek gestort het aan die kruis 
by Golgota.23 U sal my nie wegwys 
nie, HERE JESUS; U sal my sondes 
vergeef en my siel red. Ek weet, want U 
WOORD, die Bybel, sê so.24 U Woord 
sê dat U niemand sal wegwys nie en ek 
weet — dit sluit my in.25 Daarom weet 
ek dat U my gehoor het en ek weet dat 
U my geantwoord het en ek weet dat ek 
gered is.26 Ek dank U, HERE JESUS, dat 
U my siel red en ek sal my dankbaarheid 
toon deur te doen soos U beveel en nie 
meer te sondig nie.27

Na redding, het Jesus gesê, moet ons 
gedoop word, ten volle onderdompel 
in water in die Naam van die VADER 
en die SEUN en die HEILIGE GEES.28 

Bestudeer die 1953-vertaling van die 
Afrikaanse Bybel [die King James-
weergawe] en wees gehoorsaam.29

Die Here wil hê dat jy almal van jou 
redding vertel. Jy kan ŉ verspreider word 
van pastoor Tony Alamo se evangeliese 
literatuur. Ons sal die literatuur kostevry 
aan jou stuur. Skakel of e-pos ons vir 

meer inligting. Deel die boodskap met 
iemand anders. 

As jy wil hê die wêreld moet gered 
word, soos wat JESUS beveel, moet 
dan nie vir GOD beroof van SY tiendes 
en offerhandes nie. GOD het gesê: “Sal 
ŉ mens werklik vir GOD beroof? Tog 
beroof julle MY. Julle vra: ‘Waarvan 
beroof ons U?’ Van tiendes en offergawes. 
Daar rus alreeds ŉ vloek op julle en tog 
bly julle MY beroof; die hele nasie [en 
die hele wêreld] doen dit. Bring die volle 
tiende [ŉ tiende is 10% van jou bruto 
inkomste] na die voorraadkamer toe 
sodat daar iets te ete kan wees [geestelike 
kos] in MY huis [siele gered kan word], 
en toets MY hierin, so sê die HERE, 
DIE ALMAGTIGE. Toets MY of EK nie 
die vensters van die Hemel vir julle sal 
oopmaak en vir julle seëninge sal uitgiet, 
meer as wat julle kan gebruik nie. EK sal 
die sprinkane keer sodat hulle nie die 
opbrengs van julle grond sal verwoes 
nie, en dat julle wingerde nie sonder 
vrugte sal wees nie, so sê die HERE, DIE 
ALMAGTIGE. Dan sal al die nasies julle 
as gelukkige mense beskou; julle sal in 
ŉ begeerlike land woon, so sê die HERE 
VAN DIE LEËRSKARE” (Mal. 3:8-12).
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