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Introductie

“Degenen met overlevingsinstincten zullen dit
gemakkelijker vinden dan degenen die zich voor deze tijd
nooit hebben moeten krommen om te werken.”
(Boodschap van de Heer aan MDM, 30 november 2010)

Reeds jaren voordat ik bezig was met de ‘eindtijd’ werd ik door de
Heer klaargestoomd voor de tijden die gaan komen. Ik had namelijk
bovenmate interesse in de afleveringen van ‘Survivorman’ (Les Stroud)
op Discovery Channel. Ik heb toen veel zaken geleerd, en mijn
‘overlevingsinstinct’ aangewakkerd. Nu die tijden voor de deur staan,
komt dit goed van pas. En graag wil ik bij anderen ditzelfde
‘overlevingsinstinct’ aanwakkeren.
We worden door middel van verschillende visioenen en profetieën of
boodschappen aangemaand om ons voor te bereiden op de komende grote
crisis. Er wordt ons verteld om een kleine voorraad voedsel en water
aan te leggen, omdat door financiële instorting, oorlog en natuurrampen
er hongersnood zal ontstaan. Maar ook worden we aangemaand om kaarsen,
kampeergasvuurtjes enz. in huis te halen.
Lezen we even:
Het verdorven, snode plan nu van deze serpenten, volgelingen van
Satan, werd al geruime tijd gesmeed. Een aantal van hun sluwe intriges
worden al aan het licht gebracht, maar toch geloven veel mensen dat de
wereld gewoon door de zoveelste financiële crisis gaat. Word nu wakker,
jullie allen! Kijk om jullie heen en zie het zelf! Houd ermee op om te
proberen te suggereren dat de wereld gewoon te kampen heeft met een
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depressie veroorzaakt door een terugval in de economie! Deze mensen
zullen nu ieder van jullie controleren door een wereldmunt en de
schuldenlast van jullie land. Geen enkel land zal ontsnappen aan hun
klauwen. Neem Mijn Woord alsjeblieft ter harte! Jullie geld zal
waardeloos zijn. Jullie toegang tot voedsel en andere noodwendigheden
zal enkel mogelijk zijn door het merkteken, de identificatie waarover
Ik sprak. Alsjeblieft, aanvaard dit merkteken alsjeblieft niet want dan
zullen jullie voor Mij verloren zijn! Dit merkteken zal jullie niet
alleen lichamelijk maar ook geestelijk doden. Blijf buiten dit
gezagsgebied! Begin nu met jullie voedselvoorraden, dekens, kaarsen en
water te regelen als jullie het ontvangen van het Merkteken, het teken
van het Beest, willen vermijden! (Boodschap van de Heer aan MDM op 17 april
2011)

In een andere boodschap staat er:
Aanvaard het teken, de chip, van het Beest nooit! Bid, bid, bid dat
jullie huis de bijzondere zegeningen zal ontvangen om jullie te
beschermen tegen het leger, dat zal trachten jullie uit jullie huis te
zetten. De handlangers van Satan zijn als mieren. Met het uur
vermenigvuldigen zij zich met de duizenden. Jullie, Mijn kinderen,
moeten nu bidden en deze reeks gruweldaden bestrijden, die gepland
worden door de Nieuwe Wereldorde die al kwijlen bij het vooruitzicht
de wereld te beheersen. Voorzie dat jullie gezegende kaarsen in huis
hebben! Bevoorraad jullie nu, want deze zullen jullie in het Licht van
bescherming houden! Zo jullie geen slaaf van deze afschuwelijke leer
willen worden, moeten jullie nu plannen.
Koop gaskookplaten, dekens, gedroogd en ingeblikt voedsel,
waterzuiveringstabletten, kaarsen samen met religieuze afbeeldingen om
jullie en jullie familie staande te houden tijdens de Grote Kastijding
die op de Waarschuwing zal volgen. […] Neem rustig deze waarschuwing
ter harte! Want door op voorhand voorbereidingen te treffen, zullen
jullie jezelf de vernedering besparen die door de Nieuwe Wereldorde
gepland wordt. (Boodschap van de Heer aan MDM op 8 juli 2011)
Nog een andere boodschap:
Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie zullen dan moeten spartelen
om te overleven. Degenen met overlevingsinstincten zullen dit
gemakkelijker vinden dan degenen die zich voor deze tijd nooit hebben
moeten krommen om te werken. Zaden om jullie eigen voedsel te kweken,
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zullen voor jullie meer waard zijn dan een miljoen dollars. Een
eenvoudige vrucht zal jullie meer waard zijn dan een glanzende auto.
Want als jullie van alles beroofd zijn, zullen jullie roepen om jullie
Maker, jullie Schepper.(Boodschap van de Heer aan MDM, 30 november 2010)
En:
Opeens zal aan allen gevraagd worden om het ene-wereldmerkteken
van verbondenheid te aanvaarden. Een verenigde wereld waaraan alle
mensen moeten deelnemen. Het zal jullie geld controleren, jullie toegang
tot voedsel en hoe jullie leven. Voorschriften, veel voorschriften,
zullen ertoe leiden dat jullie gevangenen worden. De sleutel van jullie
cel, die jullie onder hun controle houdt, zal het merkteken van het
beest zijn. 666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer
verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden,
evenals elke vaccinatie. Eenmaal ingeplant, zal dit niet enkel jullie
geest en ziel vergiftigen maar ook jullie lichaam. Want het zal een
plaag veroorzaken, ontworpen om een groot deel van de wereldbevolking
uit te roeien. Jullie mogen het merkteken niet aanvaarden. In plaats
daarvan zal Ik jullie opdragen wat te doen. Velen zullen het merkteken
aanvaarden omdat zij zich weerloos voelen. Het Zegel van de Levende
God, Mijn kruistochtgebed (33)1, is jullie reddingslijn. Wanneer jullie
Mijn Zegel van Bescherming ontvangen, aan jullie gegeven door Mijn
Eeuwige Vader, zullen jullie het merkteken niet moeten aanvaarden. Er
zal aan jullie niet geraakt worden. Jullie huis zal niet gezien worden,
niet gezocht worden en geen doelwit zijn want het zal onzichtbaar
gemaakt worden voor de ogen van Satans leger. Jullie zullen voedsel,
dat enkele jaren goed blijft, verborgen moeten houden. Jullie zullen
jullie eigen gewassen moeten telen, jullie eigen water moeten opslaan
en allerhande heilige voorwerpen in jullie buurt houden. Mijn Restkerk
zal groeien en zich uitspreiden en er zal jullie onderdak gegeven worden
als dat nodig is.(De Heer in een boodschap aan MDM, 1 juni 2012)
Nog een andere boodschap over hoe de elites opzettelijk een crisis
creëren:
God, Mijn Eeuwige Vader, zal deze verdorven groeperingen straffen als
zij zouden proberen Zijn kinderen uit te hongeren. Dit, Mijn
volgelingen, is het moment waarop het derde zegel geopenbaard wordt.
Hoewel het nog een tijdje niet geopend zal worden, vertel Ik jullie dit
1

Zie appendix

6

zodat jullie kunnen proberen voorbereidingen te treffen voor jullie
voedsel door zelf te telen en door levensmiddelen zo te bewaren dat ze
niet zullen bederven. Na verloop van tijd zal jullie voedsel beperkt
worden evenals de toegang tot drinkwater. Deze groepering is van plan,
ook al is deze aan het verzwakken door de kracht van jullie gebeden,
om veel onschuldige mensen te laten verhongeren en te vergiftigen in
een poging om de wereldbevolking in te krimpen. Zij zullen knokken om
dit te bewerkstelligen. (De Heer in een boodschap aan MDM, 23 april 2012)
Tot slot nog een profetie over de oorlog en de hongersnood:
Door de oorlog en het geldgebrek zal veel van de oogst verloren
gaan en dit zal leiden tot de opening van het derde zegel, wat
hongersnood betekent. Dat is de reden waarom Ik nu al Gods kinderen
aanspoor om te proberen een voorraad gedroogd en onbederfelijk voedsel
op te slaan om jullie familie te voeden. Het is belangrijk om zo mogelijk
jullie eigen oogst te telen. Denk er echter aan dat gebed veel van dit
lijden kan verlichten.(De Heer in een boodschap aan MDM, 16 mei 2012)
Ook andere hedendaagse profeten spreken in gelijke trant. Langs alle
kanten roept de Hemel ons op om ons voor te bereiden, net zoals God aan
Noah vroeg om een ark te maken, en daarin ook een voedselvoorraad te
stoppen en andere voorzieningen te treffen. En we zien ook duidelijk de
tekenen van wat op ons af komt. Er
is hoge inflatie;
energieprijzen
gaan door het dak; energiezekerheid
wordt afgebroken (kerncentrales gaan
dicht, gastoevoer wordt onzekerder,
enz.);
voedselzekerheid
wordt
afgebroken
(stikstofkwestie
in
landbouw; graanexport uit Oekraïne,
enz.). Verder komt er ook oorlog en zal ons financieel systeem ten onder
gaan. Allemaal deel van de ‘Great Reset’ waarbij de bestaande
maatschappij wordt afgebroken en herleid tot chaos. Vanuit die chaos
zal men dan de ‘nieuwe wereldorde’ oprichten.
Sowieso is alles wat door de kabels en buizen ons huis binnenkomt zeer
kwetsbaar. Een natuurramp (zware storm,…) is voldoende om de
elektriciteit te doen uitvallen. Indien voor langere tijd (stel: midden
in een grote crisis, bvb. door oorlog) geen elektriciteit is, dan zal
er ook geen water meer uit de kraan komen, want er is elektriciteit
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nodig om water in de watertoren te pompen. In de grote kastijding zullen
er sowieso grote natuurrampen plaatsvinden. Dus is vrij waarschijnlijk
dat op een gegeven moment de elektriciteit uitvalt. Ook wie zonnepanelen
heeft, zal bij een stroomuitval zonder elektriciteit zitten, omdat de
omvormer – noodzakelijk om de gelijkstroom van de panelen om te vormen
naar wisselstroom – dan uitvalt. Hier is niets aan te doen, tenzij je
een thuisaccu hebt. En geen elektriciteit = geen aardgas en geen
kraantjeswater meer.
Maar zoals we ook lezen, zullen we ons moeten terugtrekken en als het
ware onderduiken en ‘los van het net’ gaan leven, als we uit de klauwen
van de ene-wereldorde en de Antichrist willen blijven, die ons zijn
Merkteken wil opdringen om nog aan ons geld te kunnen. Als we het
Merkteken niet aanvaarden, dan wil dat zeggen:
– geen toegang meer tot je bankrekening (cash geld is sowieso
niet meer bruikbaar tegen dan)
– geen financiële transacties meer, dus ook geen betaling van
rekeningen
– geen betaling van rekeningen = geen toevoer meer van wat uit de
leidingen komt (water, gas, elektriciteit), en ook geen toegang tot de
supermarkt om voedsel te kopen
We worden hierop voorbereid doordat ons in de boodschappen wordt
gevraagd o.a. kaarsen, dekens en water in huis te halen, en daarnaast
ook een voedselvoorraad aan te leggen. Dat wil dus zeggen: dat we ons
huis zullen moeten verlichten met andere dingen dan lampen die
aangesloten zijn op het net. Regelmatig wordt ons aanbevolen om ook
gezegende kaarsen in huis te halen. Dekens dienen om ons te verwarmen,
want verwarming zal er ook niet meer zijn, en water en
waterzuiveringstabletten om drinkbaar water te hebben en evt. te koken
enz.
Zo’n 170 jaar geleden – omstreeks 1850 (en dat is nog zó lang niet
geleden) was er helemaal geen sprake van stromend water, gas of
elektriciteit. De mensen leefden zonder dit alles, los van het net en
vrij onafhankelijk. De mensen gebruikten olielampen, houtvuur en een
waterput met een handpomp. Het heel eenvoudige plattelandsleven.
Enkele foto’s vanuit het openluchtmuseum Bokrijk, waar men meer dan
150 jaar terug in de tijd gaat:
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In deze woning is er een open haard, waarop werd gekookt.

In deze andere woning staat een plattebuiskachel of ‘Leuvense stoof’, die door
middel van steenkool (of soms hout) werd verhit, en waarop kon worden gekookt en
in het oventje brood kon worden gebakken.
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De mensen verwarmden zich met hout, verlichtten hun huis met een kaarsje
of een olielampje en ze haalden hun water uit een nabije waterput of
bron (rivier, beek,…) Onze voorouders hebben zo geleefd en hebben niks
anders gekend. Eigenlijk zijn wij een vrij verwende generatie. In grote
delen van Afrika bijvoorbeeld, leven ze net zoals onze voorvaderen: er
is geen elektriciteit, koken doen ze op een houtskoolvuurtje, enz. Dat
lijkt ‘primitief’, maar in crisistijd zullen zij wel hun plan kunnen
trekken.
Voor de meesten in het rijke en verwende Westen is het een echte ramp
als de elektriciteit voor een uurtje uitvalt. Want dan valt ook de modem
uit en is er geen internet, dus geen facebook, etc. Ook geen tv. Het
einde van de wereld!
We worden klaargestoomd om de komende verdrukking en vervolging goed te
doorstaan. We moeten bereid zijn om ‘back to the basics’ te gaan:
terug naar het eenvoudige leven van vroeger, als we het Merkteken van
de Antichrist willen vermijden. We bereiden ons voor, en laten de rest
aan God over.
Hou dit altijd in gedachten: Zorg jij voor God (door gebed, offer, etc,
om zielen te redden) en God zal voor jou zorgen.
En zoals de Heer verschillende keren benadrukt in de boodschappen: Hij
zal ons beschermen en alles wat we nodig hebben (voedsel, water,…)
vermenigvuldigen. Wij moeten gewoon tegen de Heer zeggen: “Ik vertrouw
op U”! Niet toevallig de spreuk op de afbeeldingen van de Barmhartige
Jezus.
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Hoofdstuk 1: Verlichting
Voor verlichting kan men diverse lichtbronnen gebruiken, waaronder
kaarsen, zaklantaarns, petroleumlampen en – lantaarns. Best is om zo
weinig mogelijk afhankelijk te zijn van elektriciteit. Stroomstoringen
door de afbraak van de energiezekerheid, of een langdurige black-out
door bvb. een zogenaamde cyberaanval behoren tot de mogelijkheden in de
nabije toekomst. Hieronder geven we enkele tips
1. Kaarsen (theelichtjes, stompkaarsen, enz.).
Best is om toch zeker wat kaarsen in huis te hebben, liefst van allerlei
slag en formaat. Theelichtjes kan men in een glazen potje stoppen en
bvb. op de kast zetten. Tafelkaarsen stopt men in een kandelaar.
Uiteraard moeten kaarsen uit de buurt van kleine kinderen en brandbare
voorwerpen gehouden worden.

2. Petroleumlamp

Antieke petroleumlampen – rond 1880 – 1900 dé standaard
vorm van verlichting in huis – heb je in zeer veel
uiteenlopende vormen en maten. Ze zijn zeer makkelijk (en
goedkoop) te vinden op tweedehands websites, en bieden een
zeer goede alternatieve bron van verlichting indien er
geen elektriciteit meer voorhanden is. Voordeel van een
petroleumlamp ten opzichte van een kaars is dat de vlam
van de petroleumlamp afgeschermd is door een glaasje, en
dat de vlam (en dus de lichtsterkte) verstelbaar is. Bij
de grotere lampen heb je een kap van melkglas, dat zorgt
dat het licht wordt verzacht en
naar beneden (op de tafel) wordt geworpen. En
bovendien is zo’n petroleumlamp ook mooi. Een
kaars kan beginnen druipen en de vlam kan niet
geregeld worden.
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3. Stormlantaarn
Dat is een draagbare petroleumlantaarn die zowel
binnen als buiten als lichtbron kan gebruikt worden.
Deze kan ook aan het plafond opgehangen worden (aan
een ketting bvb.) en eveneens als luster dienen. Het
voordeel bij stormlantaarns is: door hun constructie
(betere trek) geven ze feller licht dan gewone
petroleumlampen. Je kunt stormlantaarns tweedehands
kopen, maar je kunt ze ook nieuw aanschaffen. Nadeel
van tweedehands is soms dat de wieken kunnen
ontbreken, of dat er een andere beschadiging is. Best
is: de Feuerhand 276.
4. LED-zaklamp met hendel en/of zonnecel

Als zaklamp (om te navigeren in huis) kan men beter
geen kaars gebruiken, maar een elektrisch toestel dat
functioneert los van het elektriciteitsnet, en
waarvoor men geen reservebatterijen nodig heeft. In
de handel kan men LED-zaklampen vinden die men zelf
kan opladen met behulp van een zwengel. Sommige modellen hebben ook een
zonnecel, waardoor men de lamp in het daglicht/zonlicht kan plaatsen om
de batterij op te laden. Zo’n zaklampen dienen uiteraard om kortstondig
licht te geven, en niet om de hele woonkamer ’s avonds te verlichten.
5. De ‘olie’ die
stormlantaarns

men

moet

gebruiken

in

petroleumlampen

en

We weten best welke brandstof we moeten
gebruiken in onze lampen. De naam zegt het
zelf: petroleum. Maar niet alle ‘petroleum’
die men kan kopen is even goed.
Je hebt de flesjes ‘lampolie’ van 1 liter die
vaak in supermarkten te vinden zijn. Deze
worden aanbevolen voor allerhande olielampen
en fakkels. En je hebt de klassieke petroleum voor petroleumkachels in
bidons van 20 liter, te koop in doe-het-zelfzaken. Maar het is deze
brandstof die ook het best is voor de olielampen en andere toestellen
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die werken op petroleum. Deze petroleum is namelijk vrij geurloos,
zuiverder en vluchtiger dan de zogenaamde ‘lampolie’ die men in
supermarkten kan kopen.
Wij hebben beiden getest en spreken uit ervaring: koop
‘lampolie’, tenzij voor de hele kleine petroleumlampjes.

nooit

De lampolie, die minder vluchtig is dan petroleum, zorgde ervoor dat
wieken van mijn stormlantaarns en gelijkaardige olielampen opbrandden.
De wieken waren goed doordrenkt, maar de vlam verkleinde, en toen de
wiek werd vergroot (om meer licht te hebben), verkleinde de vlam opnieuw
(tot die bijna uitdoofde), waardoor de wiek opbrandde. Er was dus geen
goede doorstroming van de brandstof door de wiek. Bij echte petroleum
krijg je een mooie vlam, en wordt de wiek bijna niet aangetast.
Toen er petroleum op de grond werd gemorst in de kelder, was dit na
korte tijd verdampt: er was geen vlek meer te zien. De gemorste
‘lampolie’ veroorzaakte een vlek die veel minder snel verdampte.
Lampolie kan ook de naden van de reservoirs van de olielampen aantasten,
waardoor die beginnen te lekken. Zelf ook al meegemaakt.
Dus: koop steeds (hoogwaardige) brandstof voor de petroleumkachels,
zoals bvb. bidons ‘Forfuel’ in de Hubo. Uw lampen zullen tenminste
goed branden, en lang meegaan.
Best is om een handpompje te gebruiken, om de brandstof over te hevelen
naar de reservoirs van de lampen, of in een tuitfles te doen om alzo de
lampen bij te vullen.
6. Lucifers, aanstekers
Uiteraard even belangrijk als de lampen en kaarsen: lucifers of
aanstekers om de lampen (en ook andere toestellen waar vuur mee gemoeid
is) te kunnen aansteken. Handig is een lange, navulbare aansteker. Koop
dan ook enkele flessen navulling (butaan).
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Hoofdstuk 2: Verwarming en koken
Mensen die op een elektrisch fornuis koken, zullen uiteraard het eerste
slachtoffer zijn als de elektriciteit wegvalt door een cyberaanval. Als
de gastoevoer wegvalt, zijn ook de mensen met een gasfornuis aangesloten
op het net, de pineut. Koken wordt dan moeilijk. Alternatieven zijn:
koken op een kampeergasfornuis (dus met gasflessen) of koken op de
houtkachel. Maar in de zomer steekt men de houtkachel niet aan. Een goed
alternatief voor wie liever niet met gas werkt, is dan het petroleumstel.
Dat zijn (antieke) kooktoestellen van vroeger, en kun je makkelijk voor
een prikje op tweedehands websites vinden.
1. Petroleumstel
Een petroleumstel is doorgaans geëmailleerd, en
werkt op één, twee, drie of vier lonten, met het
principe van het olielamp. De stellen met één
lont hebben een diameter van ca 20 cm, die met
twee lonten ca. 25 cm, en met 4 lonten ca. 35 cm
(eerder voor de ‘grootkeuken’). Ze dateren van
na de tijd dat men kookte boven de open haard,
maar van vóór de periode dat men begon te koken
op gas; dus eind 20ste eeuw tot de eerste helft van de 21ste eeuw.
Ze zijn in principe veiliger dan een kampeergasfornuis: je hoeft niet
met gasflessen te werken (die in bepaalde omstandigheden kunnen
ontploffen), en er kan geen gas ontsnappen door dat je bvb. per ongeluk
de gaskraan laat openstaan. Uiteraard is steeds voorzichtigheid geboden:
men werkt met een open vlam.
Een bekend merk van petroleumstellen is Haller. Op Marktplaats.nl zijn
heel wat stellen te koop.
2. Kampeergasvuur
Deze zijn in kleine en grotere formaten te vinden, in onder meer Decatlon
of andere winkels waar men kampeergerief verkoopt. Wie zo’n gasvuur of
fornuis wil aanschaffen, moet zelf beslissen over het formaat en het
aantal gasflessen dat men wil inslaan.
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3. Kooktoestellen op twijgjes
Wie in tijd van crisis, wanneer de gas en elektriciteit uitvallen of
onbetaalbaar worden, niet beschikt over een petroleumstel of een
kampeergasvuur om op te koken, kan uiteraard net zoals mensen in arme
landen gebruik maken van een energiebron die alomtegenwoordig is: hout.
Ook wie in de winter op de houtkachel zou koken, moet in de zomer zoeken
naar een alternatief. Het goedkoopste is dan eigenlijk koken op hout
(twijgjes en kleine takken). Twijgjes en takjes zijn overal wel te
vinden. In dit artikel geven we een paar voorbeelden over hoe men zelf
een kooktoestel kan maken. Uiteraard zijn deze toestellen allemaal voor
buiten (evt. onder een afdak).
Het handigste is eigenlijk een zogenaamd ‘rocket fornuis’ gemaakt
met behulp van bakstenen. En dat ziet er zo uit:

4. Petroleumkachel
In crisissituaties (bvb. na een oorlog, wanneer er infrastructuur is
vernietigd) is de kans groot dat men een tijdlang zonder gas en/of
elektriciteit zit. Om gas door de leidingen te pompen is er elektriciteit
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nodig. Om een cv-ketel te laten werken is er
eveneens
elektriciteit
nodig.
Zonder
elektriciteit dus geen aardgas. Vandaar de
noodzaak om te denken aan alternatieve
verwarming, los van het net. Een eerste
mogelijkheid is de petroleumkachel (met
wiek), welke men makkelijk kan vinden in
doe-het-zelfzaken. Er zijn goedkope en iets
duurdere modellen. Let wel op dat je geen
laserkachel koopt, want die werkt ook op petroleum, maar heeft
elektriciteit nodig om te kunnen werken! Nadeel van petroleumkachels is
dat de CO2 en waterdamp (de producten van de verbranding) in de huiskamer
terecht komen, waardoor ventilatie belangrijk is. Een petroleumkachel
is aanbevolen voor mensen die geen mogelijkheid hebben om een houtkachel
te plaatsen (bvb. op een appartement).

5. Houtkachel
Ideaal is natuurlijk de houtkachel. In
oudere woningen kan men de houtkachel
perfect aansluiten aan een bestaande
schouw/schoorsteen, die doorgaans geschikt
was voor een kolenkachel. In nieuwere
woningen
zal
men
wellicht
een
schoorsteenpijp moeten laten plaatsen.
Houtkachels heb je in allerlei soorten en
maten. Er zijn (goedkopere) plaatstalen
houtkachels
en
(ietsje
duurdere)
gietijzeren houtkachels, en daarnaast ook
nog
(de
veel
duurdere)
betonof
speksteenkachels. De eerste zijn relatief
licht en warmen zeer snel op. Maar ze houden de warmte niet lang vast,
en koelen zeer snel weer af. Ook zouden ze de neiging krijgen te
vervormen door de hitte. Gietijzeren houtkachels hebben een meer
rustieke uitstraling, zijn zeer robuust en houden lang de warmte vast.
Speksteenkachels zijn zeer groot, hoeven niet lang te branden (zeer
zuinig) en houden de warmte zeer lang vast, waardoor de huiskamer lang
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warm blijft, terwijl de kachel slechts 2 uur gebrand heeft. Nadeel is
dat ze zeer zwaar zijn (meer dan 1 ton), ter plekke gemetseld moeten
worden en zeer zijn duur in aankoop. Niet voor iedereen weggelegd dus.
Bij aankoop van een houtkachel is het vooral belangrijk te letten op
het vermogen en het rendement van de kachel. Het vermogen is de grootte
van de ruimte dat men ermee kan verwarmen (of: het aantal m³ lucht in
de kamer). Indien het vermogen te laag is (of de ruimte te groot voor
het betreffende vermogen) dan zal de kachel de kamer niet goed verwarmen
in de koudste wintermaanden. Te temperatuur zal dan, terwijl de kachel
goed brandt, niet hoger klimmen dan 17 à 18°C. Een kachel met een te
groot vermogen (of de ruimte te klein voor het betreffende vermogen)
zal de ruimte al gauw te warm maken (25°C en meer), waardoor men
voortdurend de kachel moet smoren om niet te gaan zweten of alle deuren
te moeten open gooien terwijl u in uw T-shirt rondloopt putje winter.
Een kachel met te groot vermogen die voortdurend moet worden gesmoord
is slecht voor de verbranding van uw hout en voor uw schoorsteen (teveel
aanslag van onverbrande stoffen, waardoor risico op schoorsteenbrand
toeneemt). Een kachel met perfect vermogen is een kachel die men in
putje winter goed kan laten branden (zonder te smoren) waarbij een
aangename kamertemperatuur wordt bereikt. Bij de meeste modellen staat
het vermogen vermeldt, met daarbij het aantal kubieke m dat normaal kan
worden verwarmd met de kachel.
Een voordeel van een plaatstalen of gietijzeren houtkachel is: men kan
er in de winter (wanneer de kachel brandt) op koken en water verwarmen.
De kachel is dan meteen ook uw fornuis!
Nu komt er uiteraard heel wat kijken bij het gebruik van een houtkachel.
Men heeft volgende accessoires nodig:
-

Aansteker
Aanmaakblokjes
Aanmaakhoutjes (kleine en wat grotere takjes)
Haardset
Mand voor hout
Hittebestendige leren handschoenen
Brandhout

We zullen nog even de mogelijkheden voor brandhout overlopen
17

A. Afbraakhout
Afbraakhout is een optie voor wie snel aan gratis en droog brandhout
wil geraken. Gebruik nooit afbraakhout met verf of vernis, dit zorgt
voor giftige en schadelijke (en stinkende) uitstoot voor de omgeving.
Afbraakhout, of houten plankjes, balken enz. kan goed brandhout zijn,
maar wij hebben er geen goede ervaring mee. Zo’n hout – doorgaans
naaldhout – brandt snel en zit vaak vol nagels, waardoor er soms miserie
was bij het verzagen. Ook zit de as in de kachel dan vol nagels. Oud
afbraakhout (vnl. balken) van oude huizen (+ 100 j.) brandt ook slechter
in vergelijking met recenter hout en geeft dus weinig warmte, net vanwege
de achteruit gegane brandkwaliteit door de ouderdom (zelf ondervonden).
Niet aanbevolen, tenzij men makkelijk aan nagelvrij en recent
kwalitatief hout kan geraken.

B. Hout van vers gezaagde bomen
Best is hout van vers gezaagde bomen.
Je kunt die bomen zelf gaan omzagen
(door bvb. op advertenties te reageren
op tweedehands websites), of je kunt
hout kopen bij een houthandelaar. Als
je bomen zelf wil omzagen, heb je
uiteraard materiaal nodig (kettingzaag,
kliefhamer,…), en de know-how. Soms
kun je de kans krijgen om een nietalledaagse en niet-inheemse boom om te
zagen in iemands tuin. Daarom zullen we in deze lijst ook (niet-inheemse)
tuinbomen zetten. Nadeel bij zelf omzagen is dat het buiten nog moet
drogen onder een afdak, afhankelijk van hoe klein je het hout verzaagd
hebt. Soms kan men bij houtzagerijen aan zogenaamd ‘afvalhout’
geraken, dat iets goedkoper is dan het gewone brandhout op de markt.
Goed brandhout (lichtere houtsoorten):
✓ Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus): goed brandhout (spreek
uit ervaring)
✓ Zwarte els (Alnus glutinosa)
✓ Ruwe berk (Betula pendula): goed brandhout (spreek uit
ervaring)
✓ Gewone plataan (Platanus x acerifolia): brandt goed (spreek
uit ervaring)
18

✓ Canadapopulier (Populus x Canadensis): zeer snel brandend hout
(o.a. gebruikt voor lucifers)
✓ Schietwilg (Salix alba): zeer licht en dus snel brandend hout
(spreek uit ervaring)
✓ Spar (Abies sp.) snel brandend hout
✓ Grove den (Pinus sylvestris): klassiek grenenhout
✓ Douglasspar (Pseudotsuga taxifolia): goed brandhout

Goed brandhout (zwaardere houtsoorten):
✓ Japanse esdoorn (Acer palmatum): door trage groei zeer hard hout
✓ Japanse broodboom (Aucuba japonica); klassieke traag groeiende
tuinboom; enkel de hele oude exemplaren zijn geschikt om te vellen
✓ Rode kerspruim (Prunus serasifera ‘nigra’); een klassieke
tuinboom: hard hout; uitstekend brandhout (spreek uit ervaring:
van het beste brandhout!)
✓ Tamme kastanje (Castanea sativa): levert goede houtskool
✓ Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna): niet zo geschikt, omdat
het struiken zijn.
✓ Beuk (Fagus sylvatica): zeer goed brandhout (spreek uit ervaring)
✓ Gewone es (Fraxinus excelsior): matig tot goed brandhout
✓ Zomereik (Quercus robur): relatief goed en lang brandend brandhout,
maar wordt best verstookt in combinatie met beter brandende
houtsoorten.
✓ Amerikaanse eik (Quercus rubra): idem zoals zomereik (spreek uit
ervaring)
✓ Robinia (robinia pseudo-acacia): hard hout; goed maar spattend
brandhout
✓ Vogelkers (Prunus padus)
✓ Fruitbomen (appel, peer, kers,…) (Malus, Prunus,…): uitstekend
brandhout! (spreek uit ervaring)
✓ Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia): vergelijkbaar met fruitbomen
✓ Gladde iep (Ulmus minor)
Slecht/waardeloos brandhout:
✓ Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum): brandt zeer
slecht/bijna niet (spreek uit ervaring)
✓ Linde (Tilia sp.)
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C. Houtbriketten
Een alternatief voor wie geen
afbraakhout wil gebruiken, en toch
snel aan een voorraad hout wil
geraken voor de houtkachel, zijn
houtbriketten. Die bestaan uit
samengeperst zaagsel van hout.
Briketten zijn in aankoop goedkoper per kg dan brandhout. Het voordeel
is dat ze zeer droog zijn, en dus maximale warmte afgeven. Briketten
kun je per pak van 10 kg kopen, of per pallet van 960 kg. Er zijn drie
soorten briketten op de markt: Nestro, Pini Kay en RUF. Een nadeel van
briketten is de plastic verpakking (afval) en het feit dat je ze niet
in vochtige ruimten kan stockeren.
Briketten met zaagsel van harde houtsoorten
✓ Nestro: dit zijn 2 kg. zware cilindervormige briketten met zaagsel
van beuk en eik vermengd. Je kunt deze in twee breken. Brandt goed,
maar valt snel uiteen in gloeiende assen (spreek uit ervaring).
✓ Pini Kay: dit zijn cilindervormige briketten van ca 1 kg, met in
het midden een opening. Deze zijn zeer hard samengeperst en niet
te breken. Brandt goed en val niet snel uit elkaar (vormt kooltjes),
maar kan soms stinken (wellicht door de olie die ze gebruiken voor
het smeren van de pers). Brandt ook wat sneller door de opening in
het midden (zorgt voor aanzuigeffect voor lucht), geeft daardoor
veel warmte af (spreek uit ervaring).
Briketten met zaagsel van zachte houtsoorten
✓ RUF: Dit zijn 0,83 kg zware rechthoekige blokken geperst zaagsel
van wilg/berk/populier… Doordat ze zo hard zijn samengeperst zijn
die bijna even kwalitatief als de hardhout soorten. Brandt zeer
goed, geeft veel warmte, valt niet snel uit elkaar. Kruimelt wel
makkelijk (en kan dus voor wat zaagsel zorgen rond uw kachel, en
ook de assen zijn zeer licht en vliegen vaak rond bij het openen
van de kacheldeur. Maar zelf zeer tevreden over dit type briket:
aanbevolen (spreek uit ervaring). Per kg ook goedkoper dan de
andere briketten.
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Om uw houtkachel aan te steken: zet alle luchttoevoer maximaal open.
Gebruik een aanmaakblokje en daarboven aanmaakhoutjes (kleine takjes),
en daarboven wat grotere houtjes. Als alles goed brandt, kun je er
groter hout op leggen.
Bij briketten kan men bvb. twee briketten in de kachel leggen,
daartussen een aanmaakblokje en daarboven wat aanmaakhoutjes.
Feit is: iedere kachel is anders, en: al doende leert men!
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Hoofdstuk 3: Zuiver water
Toegang tot zuiver drinkwater is uiteraard essentieel,
ook in crisistijd. In de profetische boodschappen van
het Boek der Waarheid worden we aangemaand om naast
kaarsen , voedsel etc. ook een voorraadje drinkwater
(bronwater) in flessen aan te leggen. Maar we zullen
de uiteenlopende mogelijkheden uiteenzetten. Ieder kan
naar eigen behoeven en mogelijkheden bepalen hoe er
zal worden beschikt over zuiver water in crisistijd.
Eerst en vooral is er de vraag: waarvoor ga je het
water gebruiken? Tegenwoordig wordt kraantjeswater (doorgaans) gebruikt
om te drinken, te koken, te wassen en het toilet mee door te spoelen:
voor vrijwel alles dus. Maar als in de toekomst in een crisissituatie
het kraantjeswater vervuild raakt of geheel wegvalt, dan moeten we
kunnen terugvallen op alternatieve waterbronnen. En dan maken we een
onderscheid tussen twee doeleinden voor water.
1. Water voor huishoudelijk gebruik
De eerste categorie is water voor huishoudelijk gebruik: om zich mee te
wassen, om de was te doen, om het toilet door te spoelen, etc. Hiervoor
kan men perfect putwater (voor wie een put heeft met grondwater) of
regenwater gebruiken, dat evt. van alle onreinheden gezuiverd is. Dit
kan men perfect doen door het regenwater zo proper mogelijk op te vangen
in een vat, en dit dan nog eens door een doek te gieten, of een filter
die bestaat uit grind en zand. Dit zal onzuiverheden zoals algen en
stof- en andere deeltjes eruit filteren,
zodat men het water kan gebruiken voor
GRIND
huishoudelijke doeleinden. Zorg voor
enkele vaten en emmers, en een zelfgemaakte
filter (bvb. emmer met gaten in, met doek
ZAND
met zand/grind in) en dat zou moeten
volstaan. Om de wc door te spoelen hoeft
het water uiteraard niet gefilterd te zijn.
HOUTSKOOL
2. Water om mee te koken en drinkwater
Vervolgens heb je het water om mee te koken: bvb. om pasta, rijst of
aardappelen in te koken. Dit vereist relatief proper water, maar indien
er bacteriële contaminatie zou zijn, zal dit door het koken,
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onschadelijk worden gemaakt. Indien er geen kraantjeswater beschikbaar
is, kan grondig gefilterd regenwater of putwater hiervoor gebruikt
worden (via een filter met grind, zand en houtskool). Ook om de afwas
te doen is het beter toch relatief proper water te gebruiken.
En tot slot heb je ook het drinkwater om zo te drinken (al dan niet
gekookt, bvb. bij thee of koffie). Dit vereist proper water, vrij van
alle verontreinigingen zoals bacteriën, zware metalen, pesticiden, en
zo verder.
De mogelijkheden voor drinkwater zijn:

A. Het opslaan van bronwater in flessen.
Neem een bepaalde hoeveelheid voor een bepaalde duur (een paar weken)
in acht; dat water kan God vermenigvuldigen in uiterste nood.

B. Putwater, regenwater of ander water grondig filteren zodat het
drinkbaar wordt.
Om water te filteren (bvb. om regenwater te zuiveren om ermee te koken,
of om het ook te kunnen drinken) heb je uiteraard een waterfilter nodig.
We spreken over filters die het water zuiveren van gevaarlijke stoffen
en verontreinigingen, niet over filters die het kraantjeswater ontharden
en er dus de mineralen (deels) uit zuiveren. Je hebt twee categorieën
waterfilters: I. Waterfilters voor veelvuldig of dagelijks gebruik en
II. Waterfilters voor uiterste noodsituaties.

I.

Waterfilters voor veelvuldig of dagelijks gebruik.
In deze categorie bevelen wij vooral de filters aan
van Berkey, Britisch Berkefeld en aanverwanten. Dit
zijn filters die het water niet ontharden (ze
filteren dus geen onschadelijke mineralen) maar
zuiveren van alle schadelijke stoffen. Berkey en
Britisch Berkefeld zijn zeer sterk verwant aan
elkaar, de behuizing is quasi hetzelfde en de
filters zijn beiden zwaartekrachtfilters die op
dezelfde wijze gemonteerd worden. Het enige verschil
tussen de behuizing van Berkey en Berkefeld is dat
Berkey het logo in het metaal in reliëf gedrukt
heeft, terwijl Berkefeld met een sticker werkt. De
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prijs verschilt dan ook ca. 70 euro. Men kan dan ook perfect de
(goedkopere) behuizing combineren met de filters van Berkey.
ATC Steracyl
Berkefeld werkt met ATC Steracyl filters: dit zijn keramische filters
met zilver en vanbinnen een koolstofkern. Zij filteren het water (gelijk
welk water, zelfs sterk verontreinigd water) vrij krachtig. Het is
voorzien van een certificering van NSF, NAD en WRAS. Deze hoge
kwaliteitsnormen
garanderen
de
effectiviteit
van
het
waterfiltersysteem. Het filtert bacteriën, cysten, parasieten etc, en
een hele boel chemicaliën.
Je hebt twee soorten: ATC Steracyl en ATC Steracyl Ultra. Deze laatste
filtert nog iets krachtiger en filtert ook zware metalen zoals lood. De
prijs voor een set van 2 filters kost tussen de 40 en de 50 euro. Ze
gaan helaas slechts 6 maand mee, of goed voor 1500 liter gefilterd
water. De uitfiltering van zware metalen is minder grondig dan bij
Berkey.
Britisch Berkefeld behuizing
Waterfilterexpert.nl

en

filters

kunt

u

aanschaffen

via

Berkey
Berkey maakt gebruik van de Black Berkey filterlementen. Dit zijn zeer
krachtige filters: het filtert virussen, pathogene bacteriën, cysten en
parasieten schadelijke chemicaliën zoals herbiciden, pesticiden,
organische oplosmiddelen en schoonmaakmiddelen reduceert tevens
nitraten, nitrieten en zware metalen zoals lood, kwik, aluminium en
cadmium. De Black Berkey Waterfilter Elementen zijn krachtiger dan alle
andere zwaartekracht filterelementen die op de markt beschikbaar zijn.
De elementen hebben door hun unieke structuur een voortreffelijke
zuiverende functie.
Het filtert tot 22.000 liter water (11.000 liter per element); Filtert
13,3 liter per uur met 2 filterelementen in een Berkey Waterfilter.
Enige nadeel is dat de filters een stuk duurder zijn in aankoop (149
tot 159 euro voor een set van 2); maar ze gaan wel veel langer mee. De
filters kunnen ook gereinigd worden, waardoor de levensduur langer is.
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Black Berkey filters en behuizingen kunt u aanschaffen op Allprepare.com
en Berkey-Store.com. De filters en behuizing van beide merken zijn
compatibel.

II. Waterfilters voor uiterste noodsituaties.
Voor uiterste noodsituaties bestaan er bvb. de
waterfilters van Katadyn, Life Straw etc.: dit zijn
filters die het water grondig zuiveren van bacteriën,
protozoa en ander vuil, maar doorgaans niet van
schadelijke chemicaliën of zware metalen. Deze filters
zijn ook een stuk goedkoper, en zijn eerder bedoeld
om water te filteren in de natuur (bvb. al relatief
schoon rivierwater), tijdens trekkingstochten enz.,
maar kunnen perfect dienen tijdens calamiteiten of
noodsituaties, wanneer er geen drinkwater meer
voorhanden is.
Katadyn en Life Straw filters kunt u bestellen via
Noodzaken.nl en Waterfilterexpert.nl
We hopen hiermee een overzicht te hebben geboden omtrent mogelijkheid
tot watervoorziening en filtratie. Het is uiteraard geheel aan u om te
bepalen welke maatregelen u al dan niet treft.
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Hoofdstuk 4: Onbederfelijk voedsel
Uiteraard wordt bij het ‘preppen’
aanbevolen een voorraad droog en
onbederfelijk voedsel aan te leggen. Dat
kan gaan van pasta en rijst, tot bloem,
maar ook blikvoeding.
Wij hebben dit in onze voorraad:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bloem
droge pasta (spaghetti, spirelli,…)
droge rijst (gepelde en ongepelde)
Aziatische noedels
blikken vis (tonijn, sardienen, zalm, makreel, haring)
blikken en bokalen vlees (Weense worsten, stoofvlees, balletjes in
tomatensaus,…)
blikken groenten (bonen, erwten, witte bonen in tomatensaus,…)
blikken fruit (perziken,…)
gedroogde bonen
gedroogd fruit (vijgen, dadels, rozijnen)
noten
melkpoeder
suiker en pectinesuiker (om confituur te kunnen maken)
confituur (vaak zelgemaakt)
honing
kokosvet van de eerste persing
ghee (geklaarde boter)
olijfolie van de eerste persing
enkele dozen 24 NRG-5 noodrantsoenen
vitaminesupplementen (vitamine C, multivitaminen)

Sommige mensen hebben misschien reeds jaren geleden een voorraad
ingeblikt voedsel ingeslagen. Indien men geen roulatiesysteem had, zijn
die blikken misschien reeds een aantal jaar over datum. Is dit een
probleem? Moet men die blikken dan weggooien?
Neen. Voedsel in blik blijft in principe nog vele jaren na het vervallen
van de houdbaarheidsdatum goed. Er staat op het blik immers: ‘ten
minste houdbaar tot…’. Dus daarna is het ook nog houdbaar. Voedsel in
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blik kan tot 50 jaar na die datum goed blijven, soms zelfs langer. De
smaak en de kleur kan misschien wat achteruit gaan, maar het voedsel
blijft eetbaar. Pas als het blik gaat lekken, of bol komt te staan, is
het voedsel in het blik bedorven en moet men het weggooien. Ook bij
ingedeukte blikken is het oppassen, omdat bij sommige voedingswaren de
conserveringscoating aan de binnenzijde beschadigd kan zijn. Dit vormt
ook een mogelijk risico. Best is om bij blikken die over datum zijn,
eens te ruiken en te proeven van het voedsel. Indien nog OK, kan men
het gerust opwarmen en opeten.
Hetzelfde geldt ook voor voedsel in bokalen. Indien het deksel niet
bol staat is het nog steeds eetbaar. Best is om ingeblikte en
ingemaakte voedingswaren op een koele en droge plaats te bewaren, waar
weinig temperatuurschommelingen zijn.
Droge voedingswaren zoals rijst, pasta, enz. zijn in ook zeer lang na
datum houdbaar.
NRG-5 Noodrantsoenen
We willen nog even ingaan op de NRG-5
noodrantsoenen.
Een
pakje
NRG-5
bevat
voldoende
voedingsstoffen, vitaminen en mineralen om
een volwassene gemiddeld een dag tijdens een
rampensituatie
te
voorzien
van
alle
noodzakelijke
voedingsstoffen.
In
noodsituaties waarin men veel rust en moet wachten, kan een volwassene
zelfs wel volstaan met het eten van een halve verpakking per dag, dus
kan hij 2 dagen met een verpakking doen.
Een doos heeft een maandvoorraad van 24 verpakkingen van 500 gram NRG5 noodrantsoenen: 2300 kcal/9600 kJ per NRG5-noodrantsoen van 500 gram.
Met een grootverpakking met 24 noodrantsoenen kan 1 persoon ongeveer
gemiddeld een maand overleven. Behoefte afstemmen op persoonlijke
situatie / omstandigheden
Bekijk bij het aanleggen van een voorraad noodvoedsel of noodrantsoenen
hoeveel calorieën je nodig denkt te hebben per persoon per dag. De ene
persoon heeft een grotere caloriebehoefte dan de ander, en ook vergt de
ene rampsituatie meer lichamelijke inspanning dan de andere. De getallen
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op deze pagina m.b.t. caloriebehoefte zijn gemiddelden, jouw situatie
kan daar van afwijken.
Kenmerken NRG-5 noodrantsoenen
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Compacte noodrantsoenen met 2300 kcal per pakje
Gegarandeerd meer dan 20 jaar houdbaar
Kant-en-klaar; uit de verpakking halen en eten maar
Zeer hoge voedingswaarde in een compact pakje
Met toegevoegde vitaminen en mineralen
Aangename smaak
Ook onder extreme omstandigheden veilig en gemakkelijk te bewaren;
▪ Stevige beschermende kartonnen verpakking.
▪ De 9 repen zijn vacuüm verpakt in stevig alufolie,
▪ en zijn ook nog eens per stuk in folie verpakt.
NRG-5 wordt overal ter wereld ingezet bij rampen en in gebieden
met voedselnood, o.a. door de Verenigde Naties en het Rode Kruis
Ook zeer geschikt voor o.a. Outdoor, Trekking en Adventure
Vervaardigd in Duitsland.
Kan eenvoudig rechtstreeks vanuit de verpakking gegeten worden.
NRG-5 smaakt iets zoetig, en kan ook met een beetje water aangemaakt
worden tot een brei of tot energiedrank afhankelijk van de
hoeveelheid toegevoegde vloeistof. Het is ook geschikt voor
kinderen vanaf 6 maanden, en kan dan als pap klaargemaakt worden.
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Hoofdstuk 5: Een moestuin
We kunnen voedsel inslaan, maar
als we wat verse groenten willen
in crisistijd – wanneer er geen
meer te krijgen zullen zijn in
de winkel, kunnen we die beter
zelf kweken. Sla of tomaatjes
kan men zelfs in een bloempot op
een balkon of terras kweken. Je
hebt dus niet perse een heuse
moestuin nodig. Maar uiteraard biedt een moestuin meer mogelijkheden.
Het is allemaal zo moeilijk niet.
In de profetische boodschappen van het Boek der Waarheid raadt de Heer
ons aan om ook zelf groentjes te kweken in de crisistijd, wanneer er
hongersnood zal komen. Hij belooft de opbrengst ervan te
vermenigvuldigen. Dus dan heb je elke dag voldoende groenten verzekerd,
zelfs al heb je maar een paar plantjes in bvb. een bloempot.
Wie in de stad woont en over een terras, balkon of koer beschikt, kan
aan de slag met een bloempot. Wat heb je dan nodig? Potgrond en compost,
zaadjes en regenwater (regenton). Probeer als beginneling geen moeilijke
groenten te telen. Het makkelijkste is tomaten. Men kan kerstomaten
telen, maar ook grote tomaten (vleestomaten, trostomaten,…). Tomaten
hebben veel zonlicht nodig, en veel bemesting (verteerde compost bvb.).
Zet ze op de meest zonnige plek buiten, of binnen in een veranda. Zaaien
van tomaten kan reeds vanaf februari- maart, binnen, op de vensterbank
die naar het zuiden gericht staat. Bij tomaten is ook het opbinden aan
een stok noodzakelijk, en het ‘dieven’ (de scheuten in de oksel van
het blad wegknippen).
Sla gaat ook vrij makkelijk, en kan men in een ondiepe bak kweken. Niet
in de felle zon zetten in de zomer. Het makkelijkst is eigenlijk pluksla:
dan hoeft men enkel wat blaadjes te plukken (hoeveelheid die men nodig
heeft), en niet de hele krop. Dan kun je maanden genieten van je
plantjes.
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Wie een tuin heeft, en daar plaats voor heeft kan ook een serretje
plaatsen, bvb. een plastic tunnelserre. Wijzelf hebben ervaren dat telen
in een serre een stuk beter gaat dan in open lucht, zeker als het geen
al te best weer is. Uiteraard zijn er bepaalde groenten die men niet in
een serre kan telen, zoals selderij bvb. (ook een zeer makkelijke en
bovendien smakelijke groente overigens).
De makkelijkste groente is eigenlijk aardpeer. Die kunt u zelfs in de
schaduw telen, en hoeft in het geheel geen verzorging. Knollen oogsten
kan in de winter, zodra de plant geheel is afgestorven. Vermenigvuldigt
zich snel.
Ook aanbevolen is het telen van kruiden. Dat kan ook in potten, maar
kan ook in de tuin, bvb. aan de rand van het gazon. Best op een zonnige
plaats; mag ook halfschaduw. De meeste kruiden zijn overblijvende
planten. Men kan de bekende “keukenkruiden” planten, zoals tijm,
marjolein, rozemarijn, pepermunt, salie,… Deze zijn allen overblijvend,
en uiteraard ook geneeskrachtig. Maar men kan ook specifiek
geneeskrachtige kruiden zaaien of planten, welke men kan oogsten om te
drogen, om bvb. thee van te zetten in geval van ziekte.
Maar ook het telen van klein fruit is een echte aanrader. Klein fruit
kan men ook in bloempotten houden en geeft een relatief grote opbrengst
(vnl. dan Rubus soorten zoals framboos, braam, loganbes, taybes). De
planten zijn in de meeste grote tuincentra te verkrijgen.
Het telen van klein fruit gaat doorgaans veel makkelijker dan groot
fruit, welke aan bomen groeien.
Voor beginners zijn dit aanraders:
✓ framboos (best de soorten die 2x per jaar vruchten geven – in de
zomer en in het najaar)
✓ braam (best doornloze soorten)
✓ loganbes (kruising tussen framboos en braam: zeer grote opbrengst!)
✓ taybes (kruising tussen framboos en braam: zeer grote opbrengst!)
✓ Japanse wijnbes
✓ druif (gedijt het best langs een zonnige gevel: kan zeer hoge
opbrengst geven)
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De Rubus-soorten (framboos, braam, loganbes,…)
kunnen makkelijk op zowel zonnige als eerder
schaduwrijke plaatsen gezet worden. Braam en
framboos komen van nature in bosrijke gebieden
voor, waar dus relatief veel schaduw is. Dat
belet niet dat er een hoge opbrengst is. Ze
vragen weinig aandacht (enkel dode takken terugsnoeien in de winter, en
in het voorjaar eens goed bemesten, en nieuwe takken opbinden) en geven
veel bessen (om bvb. in confituur te verwerken). Ook een druivelaar
vergt relatief weinig onderhoud (goed snoeien in de winter en goed
bemesten).
Verder heb je ook deze leuke soorten:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

kiwibes
rode bes
zwarte bes
kruisbes
honingbes (geeft zeer vroeg vruchten, maar groeit traag)
Amerikaanse blauwe bosbes
bosaardbei
aardbei
ananaskers (is éénjarige plant, maar kan
evt overwinteren op een vorstvrije plaats)
✓ meloenpeer (vorstvrij laten overwinteren)
Vruchten zijn zeer gezond en voorzien ons van de
nodige vitamines. De meeste van deze planten
kunnen ook in een bloempot of bloembak gezet worden. Wie plaats heeft
kan ook wat fruitboompjes zetten (appel, peer, pruim, kers). Zorg voor
een aantal planten, zodat er kruisbestuiving kan plaatsvinden.
Voor goede vruchtvorming en gezonde planten is het nodig regelmatig te
bemesten (met bvb. compost of mest van je eigen kippen).
Kippenmest kan men best in een vat met water laten trekken en dan dat
water verdunnen en geven aan de planten. Niet teveel, zodat de wortels
niet verbranden.
Zelf uw GFT (groente-, fruit-, en tuinafval) composteren kan men best
doen in een compostvat. Indien men een kleiner vat gebruikt, is
wormencomposteren het best (dan verteren compostwormen de compost). Bij
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grotere vaten kan men de bacteriën het werk laten doen, omdat de warmte
beter vastgehouden wordt. Altijd goed omroeren is de boodschap, zodat
er voldoende lucht bij kan en de boel niet gaat stinken. Ook zorgen dat
uw compost niet te nat, maar ook niet te droog is. Voldoende variëren:
groenafval (gras, snoeisel), en keukenafval. Te weinig groenafval zal
zorgen dat uw compost te ‘nat’ blijft.
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Hoofdstuk 6: Kippen houden
Wie een tuintje heeft, kan overwegen op
kippen te houden. Daar zijn vele
voordelen aan verbonden: restjes en
keukenafval kan men voederen aan kippen,
de mest kan men gebruiken voor de
moestuin en kippen leggen eieren, welke
u kunt gebruiken om bvb. broodpudding of
een omelet te maken. Er zijn vele soorten
kippenrassen. De beste legrassen zijn
bruine legkip en de witte leghorn. Verder kan men ook andere rassen
houden natuurlijk, afhankelijk van de ruimte die u heeft. Best is om
een zeker oppervlak te omheinen. Als de kippen te klein zitten, zullen
ze vatbaarder zijn voor ziekten en ongedierten, en ploeteren ze gewoon
rond in hun eigen uitwerpselen. Zorg ook voor een degelijk hok met
legbak en een vals (kalken) ei, zodat de kippen gestimuleerd worden om
eieren te leggen. Geef ze geen zogenaamd “legvoer”, maar gewoon
regelmatig groenafval en een graanmengeling. Geef ze niet teveel graan
in eens, zodat de helft niet blijft liggen en
dan door andere vogels wordt opgegeten. De
mest uit het hok kan men gebruiken voor de
moestuin (best: laten trekken in water en dan
verdund geven aan de planten).
Kippen behoeven relatief weinig verzorging.
Zorg enkel ervoor dat het hok regelmatig wordt schoongemaakt (mest
verwijderen en vers stro leggen) en dat ze altijd water hebben
(drinkklok) en eten (maar niet teveel, anders komen er teveel andere
vogels en eventueel ook ratten en muizen af op uw kippenren).
Als u kippen houdt: vergeet dan niet ook een voorraad voedsel
(graanmengeling of maïs) in te slaan voor uw kippen.
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Hoofdstuk 7: Zelf duiven vangen en klaarmaken
Tot nu toe hebben we een hele reeks zogenaamde ‘prepping tips’ gegeven,
om u voor te bereiden op calamiteiten: tips over verlichting, verwarming
en kooktoestellen, voedselvoorraad, moestuinieren, watervoorziening
enz. Maar nu zullen we survivaltips geven: hoe te overleven van wat de
natuur te bieden heeft. Want naast zelf telen en voorraden inslaan kan
men ook teruggaan naar de wildvangst, zoals onze voorvaderen deden, om
aan voedsel te geraken. Het is algemeen geweten dat gedurende de
voedselcrisis tijdens WOII en kort daarna, vlees zeer schaars werd. In
de winkels werd toen verplicht “eenheidsworst” verkocht, die bekend
stond om zijn slechte kwaliteit. Ook was er het “regeringsbrood” dat
evenzeer van slechte kwaliteit was (doordat het inlandse graan waarvan
het gemaakt werd, slecht van kwaliteit was; en er bovendien aardappelof peulvruchtenmeel in verwerkt was; waardoor het brood klef en zuur
smaakte). Bovendien waren die zaken allemaal nog eens sterk
gerantsoeneerd. Vanaf juli 1942 kon men in België maximaal 20 gram vlees
per persoon per dag bekomen. Het is bekend dat mensen dan hun toevlucht
namen tot alles wat ze konden vangen in het wild. Mensen vingen op
straat rondlopende katten, en slachtten en bereidden die als konijn.
Ook werden spreeuwen gevangen, of ander gevogelte, om toch maar wat
vlees binnen te krijgen.
Wij kunnen uiteraard onze
toevlucht nemen tot vlees in
blik
dat
we
hebben
ingeslagen. Maar dat vlees
is doorgaans ook niet van al
te beste kwaliteit (zoals
Frankfurter worsten enz.).
Wie dan in tijden van grote
crisis en voedselschaarste
een goedkoop (gratis) mals
stukje vers echt vlees wil,
zal daar zelf voor moeten
zorgen.
Welke soorten?
In België en Nederland zijn houtduiven bestempeld als jachtwild. Die
zijn niet beschermd, en daar mag op gejaagd worden in het jachtseizoen,
ook buiten het jachtseizoen in het kader van schadebestrijding.
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Stadsduiven (afstammelingen van verdwaalde sportduiven, die op hun beurt
gekweekt werden uit rotsduiven) zijn in Nederland en België in het
geheel niet beschermd, en mogen dus ook gevangen en gedood worden; het
hele jaar door. Nadeel is dat die minder proper zijn, maar ook meestal
niet in tuinen opduiken. De duivensoort die doorgaans in tuinen op
bezoek komt, is meestal de houtduif. Soms zorgt die zelf voor overlast,
en mag die in dat kader ook bestreden worden. Dan heb je ook nog patrijs,
fazant en wilde eend die als jachtwild erkend zijn (en dus niet
beschermd). Andere duivensoorten en vogelsoorten zijn in principe
beschermd. Uiteraard zal men in tijden van hongersnood wat losser omgaan
met deze wetjes en regeltjes (een mens is oneindig méér waard dan gelijk
welk dier; en dieren zijn er ten dienste van de mens en niet omgekeerd).
Gebruik dus de val pas als er effectief hongersnood is. In de handel
zijn allerlei vallen te koop, maar omdat die nogal duur kunnen zijn,
zullen we tonen hoe men zelf eenvoudig een val kan maken.
1. Zelf maken van de val
Wat heb je nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•

stevig kippengaas met gatengrootte van ca. 2x2cm
plastic dekseltje (om het lokvoer op te leggen)
roestvrij ijzerdraad
kniptang
plank
plastic lokduif
nylon draad
een voorraadje droge maïs als lokvoer
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Werktekening:

Opening bovenaan
Klein
compartiment
lokduif

maïskorrels

23 cm

Opgespannen nylon struikeldraad

valdeur
34 cm
Opening van de val

Knip twee stukken gaas uit van 34 x 23 cm; deze dienen als zijkant van
de kooi. Verder ook een stuk van 30 x 26 cm. Dit is de valdeur.
Knip vervolgens een stuk uit van 100 cm x 114 cm.
Plooi nu met behulp van de plank de zijkanten,
eerst op 34 cm breedte, dan 23 cm breedte, dan
weer 34 cm breedte (en het resterende stuk is dan
weer 23 cm breed). Nu heb je je kooi. Bevestig
met behulp van ijzerdraad op zo’n 25 cm naar
binnen toe het eerste stuk gaas van 34 x 23 cm.
Plaats in de kleine ruimte dan een plastic lokduif en maak die vast met
ijzerdraad.
Maak de zijdelingse naad van de kooi dicht met ijzerdraad. Maak de
ruimte voor de lokduif dicht met het tweede stuk gaas van 34 x 23 cm.
Bevestig vervolgens de valdeur naar de binnenkant toe, aan de bovenzijde
van de kooi. Zorg dat die mooi kan open en dicht bewegen.
Zo is de valdeur dicht. Zo klapt de valdeur naar binnen open.
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Maak nu een opening in de bovenkant van de kooi, om langs daar de
gevangen duif uit te kunnen halen. Neem nu het rechthoekig plastic
deksel en maak daar 4 dubbele gaatjes in. Bevestig dit vervolgens aan
de onderkant van de kooi. Hier komen de graantjes of maïskorrels, die
dienen als lokvoer.
Plaats dan boven het gat een deksel, met een stukje gaas dat 1 hokje
breder is dan de opening. Maak die dan vast met ijzerdraad, zodat die
als een deurtje kan geopend worden. Maak die dan dicht met ijzerdraad
of een klemmetje of iets dergelijks. De kooi is nu bijna klaar.
Maak aan een klein stukje ijzerdraad
waar u een oogje hebt in gemaakt,
nylondraad vast. Steek die door het
gaas zoals op de foto’s. De duif
zal tegen die draad lopen terwijl
hij naar het voederplankje gaat, en
zo zal de valdeur dichtvallen.
Bevestig die nylondraad vervolgens
aan het uiteinde van de valdeur in
geopende toestand (los dan de draad,
zodat u die kunt bevestigen). Span
de draad op, zodat de valdeur
geopend wordt. Desnoods wat extra aanspannen (maak pas dubbele knobbel
als de nylondraad de perfecte lengte heeft). De val is klaar.
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Als u de val in de tuin plaatst, met wat lokvoer op het dekseltje (maïs
is best), dan kunt u een duif vangen. De duif gaat de kooi binnen, loopt
richting de maïs en botst tegen de nylon draad. Het ijzerdraadje, waar
de draad aan vast hangt, schiet uit het gaas, en de valdeur klapt dicht.
De duif zit gevangen. Indien er een andere vogel in gevangen wordt, kunt
u die weer vrijlaten (of ook opeten indien u echt grote honger hebt).
Laat de kooi een aantal dagen staan, en wees geduldig. De vogels moeten
eerst wennen aan de kooi. U kunt ook wat maïskorrels rond de kooi
strooien.
De val zal ook best werken in het jachtseizoen (dus herfst/winter),
wanneer de duiven minder voedsel tot hun beschikking hebben en grotere
honger hebben. Dan zullen ze sneller gelokt worden door de maïs. Maar
de val werkt even goed in de zomer.

2. Hoe een gevangen duif slachten en kuisen?
Als u in tijd van hongersnood een duif hebt gevangen, zult u die
natuurlijk niet weer vrijlaten. Dan moet die geslacht en gekuist
worden.
Wat heb je nodig?
•
•
•
•

houten blok
propere snijplank
handbijl
scherp mes

Een duif slachten gaat in principe net zoals het slachten van een kip.
Wie hier reeds ervaring mee heeft, behoeft deze verdere uitleg niet.
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Op het deksel van de kooi bovenaan; zorg dat de duif niet ontsnapt. Men
neemt de duif in beide handen (best met handschoenen aan). Nu moet men
snel handelen. Best is om het dier reeds te verdoven/ te verlammen door
in een zeer snelle beweging de nek te breken, door de nek om te wringen.
Zo is er minimaal lijden. Leg het dier nu met z’n kop op het houten
blok en hak er met de handbijl de kop af. Draag in dit geval best
handschoenen en let op uw vingers. Laat het dier leegbloeden boven een
in de grond gemaakt putje. Als er geen bloed meer uit druipt, begin het
dan te pluimen. Snij de uiteinden van de vleugels en poten eraf. Maak
vervolgens een snede in het buikvlies, onder het borstbeen, zodat de
ingewanden zichtbaar worden. Stop uw hand onder het borstbeen en trek
er de ingewanden uit. Zorg dat ook de krop (waarin graan zal zitten)
wordt verwijderd; en let op voor de
cloaca. Spoel uitwerpselen weg, en
snij die cloaca er eventueel uit.
Als alles verwijderd is: nog eens
goed uitspoelen onder de kraan. Dan
is het dier klaar om te worden bereid
volgens uw keuze. Zorg dat het vlees
goed doorbakken wordt.
Smakelijk!
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Hoofdstuk 8: eetbare wilde planten
In tijden van voedselschaarste, en dan vooral wanneer er weinig
groenten voorhanden zijn, kan men altijd de toevlucht nemen tot wat
in het wild groeit. Wij hebben in onze contreien heel wat eetbare
planten. Hieronder geven we de voornaamste:
Bosaardbei

Komt veel voor aan de rand van het bos,
op een zonnig plekje. Blaadjes kunnen
dienen
voor
thee, de
kleine
aardbeien kunnen gegeten worden.

Duindoorn
Zoals de naam zegt: staat in de
duinen. Bessen kunnen in het
najaar geplukt worden om er
gelei van te maken (wel veel
suiker toevoegen, want ze zijn
vrij zuur vanwege het hoge
vitamine C gehalte). Ze kunnen
ook rauw gegeten worden. Plukken
kan pijnlijk zijn vanwege de
vele doornen.
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Grote klis

Van de grote klis, een plant die meer dan een meter hoog wordt, kan men
zowel de bladeren als de wortel eten. De wortel dient uitgegraven te
worden in de lente of de herfst. Men kan de afgestorven plant makkelijk
herkennen. Deze blijven vrij lang staan. De wortel kan rauw geraspt
worden of gekookt. Heeft een bitterzoete smaak. De bladeren bevatten
veel vitamine C. Pluk enkel jonge bladeren.
Vogelmuur
Een kruipende plant met kleine witte
bloemetjes. De blaadjes staan recht
tegenover elkaar. Kan rauw gegeten worden
of gebruikt worden in soepen. Pluk best
enkel jonge scheuten. De plant is heel het
jaar door te vinden. Wordt vaak gezien als
hardnekkig onkruid.

Brandnetel
Zowel de kleine als de grote
brandnetel kan gebruikt worden.
Gebruik de jonge scheuten in het
voorjaar. Brandnetel bevat veel
vitaminen en mineralen. Pluk ze met
handschoenen aan. Thuis afspoelen en
in stukken knippen. Vervolgens
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klaarmaken zoals spinazie, of gebruiken in gerechten. Kan ook gebruikt
worden voor thee.
Wilde braam
Bramen zijn bijna overal op ruigten, langs
bosranden enz… te vinden. Pluk de bramen
in het najaar wanneer ze goed rijp zijn. Je
kunt ze wassen en zo opeten of er confituur
van maken.

Dauwbraam
Enkel aan de kust, in de duinen te vinden.
Gebruik: idem als bij gewone bramen.

Tamme kastanje
Te vinden in bossen of parken. De bolsters
zijn zeer stekelig en de kastanjes zelf
hebben een platte onderkant en een klein
‘staartje’ aan de achterzijde. Kunnen
rauw gegeten worden, maar geroosterd zijn
ze lekkerder! Best eerst pellen en dan
roosteren.
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Paardenbloem
Wordt als sinds 17de eeuw als groente
gekweekt
in
bepaalde
landen.
Van
paardenbloem kunt u de jonge blaadjes
verzamelen van de nog niet bloeiende
planten. Deze zijn eetbaar. Om de
bitterheid van de bladeren te verminderen
kunnen die geblancheerd worden, of bereid
worden als spinazie of in soep. De wortel
kan worden gekookt.
Zevenblad
Zevenblad wordt als een hardnekkig
onkruid beschouwd, maar de jonge
scheuten kunnen gegeten worden, en
het hele groeiseizoen verzameld
worden. Wordt best gebruikt in
salades, in combinatie met andere
bladgroenten.
Zevenblad
bevat
mineralen, vooral calcium, magnesium
en ijzer; en daarnaast ook caroteen
en vitamine C. Kan ook kort gebakken of gekookt worden.
Madeliefje

Madeliefjes bevatten in de lente veel
vitamine C, en kunnen met bladrozet en
bloem
gegeten
worden,
en
bvb.
toegevoegd worden aan salades.

Melganzenvoet
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Groeit op akkers, in tuinen, in ruigten.
Algemeen. De jonge bladeren en stengeltoppen
kunnen gegeten worden, zowel rauw als gekookt.
Bevat veel calcium, magnesium, fosfor en ijzer;
en ook vitamine C.

Wilgenroosje
Jonge bladeren zijn eetbaar, alsook
de wortelstengels.

Hondsdraf

Heeft een heel kenmerkende geur, maar
bovenal een aangename smaak. Wordt
als kruid gebruikt om gerechten
(omelet,…) op smaak te brengen.
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Hoofdstuk 9: Zelf tuinslakken vangen voor
consumptie
De meeste mensen kennen wel de
wijngaardslak die als delicatesse wordt
verhandeld en gegeten. Maar weinig
mensen
weten
dat
eigenlijk
alle
huisjesslakken die bij ons voorkomen
eetbaar zijn (naaktslakken niet!). Je
kunt ze zelf vangen in de tuin, en
eventueel ook zelf kweken in een terrarium.
De wijngaardslak is, hoewel een delicatesse, in Nederland en België
echter in principe beschermd en relatief zeldzaam. Het duurt 2 tot 4
jaar vooraleer ze volwassen worden. Maar geen nood. De gewone tuinslak
en de segrijnslak zijn ook eetbaar en worden sneller volwassen. Deze
laatste, die algemeen voorkomt in tuinen en vaak als een plaag wordt
gezien, wordt zelfs als een delicatesse beschouwd in Zuiderse landen.
In tijden van voedselschaarste dus een welkome bron van voedsel!
De segrijnslak wordt iets kleiner dan
de wijngaardslak, maar een stuk groter
dan de gewone tuinslak, en veel
makkelijker
te
vinden
dan
de
wijngaardslak (en groeit veel sneller:
volwassen na 1 – 2 jaar). Daarom zullen
we onze aandacht op deze soort richten.
De
segrijnslak
(Cornu
aspersum;
synoniem: Helix aspersa) is een op het
land levende longslak en wordt ook wel de kleine wijngaardslak genoemd,
ter onderscheiding van de grote wijngaardslak (Helix pomatia). De
segrijnslak is een nachtdier en ontwaakt wanneer de temperatuur daalt
en de vochtigheid stijgt. Ook na een regenbui kan de slak tevoorschijn
komen. Ze leeft vooral van jonge groene planten en scheuten. Oudere en
vergane vegetatie verdraagt hij minder. Om die reden kan deze slak een
plaag zijn voor tuinliefhebbers. Ze komt zeer algemeen voor en is zeer
makkelijk te herkennen (zie foto).
De segrijnslak is zeer gewaardeerd als ‘escargot’ (gekookte landslak)
en maakt in het Middellandse Zeegebied (Spanje, Italië, Frankrijk) deel
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uit van de traditionele keuken. In Andalusië worden ze op straat bereid
en verhandeld. Ook de eitjes van de slak zijn een exclusieve delicatesse.
Men kan de slak vangen in de tuin (overdag verscholen op vochtige
schaduwrijke plaatsen). Het bereidingsproces begint met de reiniging
van de levende slakken, tenminste een week voor de feitelijke bereiding:
slakken zijn pas geschikt voor consumptie als de darmkanalen schoon zijn
en geen zandkorrels of andere ongewenste inhoud meer bevatten. Dit kan
bijvoorbeeld door het voeren van sla en daarna meel, dat de lediging
van het darmkanaal stimuleert, waarna ze enkele dagen geen voer meer
krijgen (om het darmkanaal helemaal leeg te maken). Als de slakken
helemaal leeg zijn, trekken ze zich terug, sluiten ze hun huisje af en
zijn ze geschikt voor het koken Daarna kunnen
de slakken gekookt/gestoofd worden. Daarna
kan men ze eventueel nog bakken/grillen.
Ook de tuinslak en de duinslak (met licht
gekleurde schelpen met donkerbruine strepen)
zijn eetbaar en op dezelfde wijze te bereiden,
maar zijn iets kleiner.
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Nawoord
In dit verslag hebben we alle informatie gebundeld die we afgelopen
jaren op onze websites hebben gepubliceerd. Als men doet wat de Heer
heeft gevraagd in het Boek der Waarheid (en andere recente
boodschappen/profetieën van andere profeten): d.i. zich een beetje
voorbereiden; dan volstaat dit. Verder zullen wij onze plan wel trekken
op het moment zelf (bvb. om de ‘was en de plas’ te doen). Velen gaan
in het ‘preppen’ (zich voorbereiden) extreem ver, maar dat is bijlange
niet voor iedereen weggelegd, en eigenlijk ook niet nodig. Het mag ook
geen ongezonde obsessie worden. Ieder kan zich wat voorbereiden volgens
de mogelijkheden die hij heeft, financieel en ook qua beschikbare
ruimte. Wij zijn tegen het inslaan van gasmaskers, wapens of wat dan
ook. God zal ons beschermen doorheen zijn Zegel van Bescherming,
waardoor onze woning een soort toevlucht wordt dat zal ontsnappen aan
de aandacht van de elites, en daar moeten wij volledig op vertrouwen.
Er is nog wat tijd om zich voor te bereiden, maar die tijd is beperkt.
Handel dan ook nu, en wacht geen maanden meer.
Gods zegen.
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Appendix: Over het door God beloofde Zegel van
Bescherming
In het boek Openbaring staat dat God, voordat hij de grote straffen over
de aarde zendt, zijn getrouwen zal beschermen door op hun voorhoofd een
Zegel aan te brengen:

En ik zag een andere engel opstijgen van de opgang der zon met een
Zegel van de Levende God. En hij riep met luide stem tot de vier engelen
aan wie macht gegeven was schade toe te brengen aan de aarde en de zee:
‘Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de
bomen, voordat wij de dienstknechten van onze God met het Zegel op hun
voorhoofd getekend hebben.’ Apok. 7,2-4
Velen hebben destijds de spot gedreven of de draak gestoken met het
‘Zegel van de Levende God’ dat gegeven wordt in de boodschappen van
het Boek der Waarheid: ‘gaat die door mensen ontworpen prent die lijkt
op een oorkonde ons beschermen?’
Maar het gaat niet zozeer over de prent, maar over het gebed. De mooie
prent is eerder om het geheel mooi te maken, als uiting van eerbied en
liefde voor God, en uit dankbaarheid voor dit geschenk van het Zegel.
Het gebed met de prent is eveneens beschikbaar als scapulier (met het
gebed in het Latijn), omdat gevraagd werd dit gebed dicht bij u te
houden. Maar als men het gebed niet bidt, dan zal die prent noch het
scapulier u bescherming bieden.
God geeft ons heel vaak eenvoudige en banale middelen die een krachtige
uitwerking hebben. Dat omvat zowel de HH. Sacramenten als de
sacramentaliën.
Door het Doopsel worden wij gewoon met wat water overgoten, waarbij de
priester de woorden uitspreekt: “Ik doop u in de naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest.” Deze uiterst simpele handeling heeft zéér
grote consequenties: wij worden van de erfzonde bevrijd en opgenomen in
Gods Kerk!
In de H. Eucharistie verandert God door de consecratiewoorden die de
priester aan het altaar uitspreekt een stukje ongedesemd brood en een
beetje wijn in Zijn goddelijk Lichaam en Bloed. Heel eenvoudig! Geen
moeilijke handelingen, ingewikkelde formules, spijzen die heel moeilijk
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te vervaardigen zijn, of wat dan ook. De talloze Eucharistische
mirakelen die in de geschiedenis reeds gebeurden zijn er het bewijs van.
Een ander mooi voorbeeld is het Bruin Scapulier. God gaf Maria de
opdracht om aan de karmeliet Simon Stock te verschijnen en hem het
scapulier te geven: twee gewone bruine lappen stof aan elkaar verbonden
met een koord. Dit zou een teken van toewijding zijn, maar ook van
krachtige bescherming. Het scapulier wordt door de karmelieten gedragen,
maar wordt in verkleinde vorm ook aan leken opgelegd. Twee kleine gewone
lapjes bruine stof! En hoeveel mirakelen zijn er sindsdien niet bekend
door het Bruin Scapulier! Het heeft zelfs al kogels tegengehouden!
Is het dan zo vreemd dat God in deze eindtijd, waarin ons nog heel wat
te wachten staat, een bijzondere genademiddel aanreikt, dat zelfs
beloofd werd in het Boek Openbaring? Het enige dat noodzakelijk is om
dit Zegel te ontvangen is nederigheid en geloof. Net zoals bij het
ontvangen van de HH. Sacramenten, het Bruin Scapulier en andere
sacramentaliën.
Belangrijk uiteraard is ook dat wij de boodschappen aanvaarden,
gebundeld in wat het ‘Boek der Waarheid’ wordt genoemd, en gegeven
aan een Ierse zienster. Want zou God zijn kinderen in de steek laten in
zo’n belangrijke tijd, door géén profeten meer te zenden?
De samenzwering tegen en het aftreden van Paus Benedictus werd erin
voorzegd; de kenmerken van de valse paus die hem zou opvolgen, de
geloofsafval en het schisma dat zichtbaar zou worden in de Kerk; en niet
in het minst de wereldwijde experimentele Covid-vaccinatie. Dat werd
allemaal voorzegd, jaren op voorhand.
Helaas zien wij dat priesters die deze boodschappen verworpen hebben,
zonder schroom het experimentele vaccin reeds hebben genomen en anderen
zelfs aanmoedigen van hetzelfde te doen…
Indien die boodschappen uit de duim gezogen zouden zijn, dan zouden daar
geen zo’n rake profetieën in staan die naderhand in vervulling gaan.
In de boodschappen wordt aangemaand van trouw te blijven aan de
authentieke Katholieke Leer, en geen enkele nieuwe valse leer te
aanvaarden. Homohuwelijk, abortus, euthanasie, etc., wordt allemaal
veroordeeld. En er wordt vele malen gewaarschuwd voor het bestaan van
de Hel.
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Diezelfde boodschappen vertellen ook over de satanische samenzwering
van de elites die zich verbergen in geheime organisaties, en die een
ene-wereldregering beramen. Er wordt gewaarschuwd voor de komst van de
Antichrist die als de “teruggekeerde Jezus” zal worden aanbeden; en
het merkteken dat hij zal introduceren zonder het welk niemand nog iets
zal kunnen kopen of verkopen.
En alles is zich nú voor onze ogen aan het ontvouwen.
En onze bescherming tegen dit alles wordt ons
kruistochtgebed nr. 33 om Gods Zegel van Bescherming.

aangereikt:

Ik verlang jullie allemaal, lieve kinderen, die Mijn liefde voor
jullie kennen en bevatten, op te nemen in Mijn mooi Nieuw Paradijs op
aarde. Ik beloof jullie dat de vervolging snel zal passeren en dat
jullie beschermd zullen worden. Want Ik laat jullie nu het Zegel van
Mijn liefde en bescherming na. Hiermee zullen jullie ontsnappen aan de
aandacht van diegenen die ontbering zullen veroorzaken in jullie landen.
Mijn Zegel is Mijn belofte van redding. Met dit Zegel zal Mijn kracht
door jullie stromen en zal er jullie geen kwaad overkomen. Dit is een
wonder, kinderen, en enkel diegenen die buigen voor Mij, hun Heer en
Schepper van alle dingen, zoals kleine kinderen met liefde voor Mij in
hun hart, kunnen gezegend worden met dit goddelijk geschenk. Richt
jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God. Bid
dit kruistochtgebed (33) om Mijn Zegel te erkennen en het te aanvaarden
met liefde, vreugde en dankbaarheid.

O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en
dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van bescherming. Uw Godheid omringt
voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.
Ik buig neer in nederige dankzegging en bied U mijn diepe liefde,
en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.
Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere
Zegel. En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.
Ik hou van U, lieve Vader. Ik vertroost U in deze tijden, lieve
Vader. Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van
Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de zonden van de wereld en voor
de redding van al Uw kinderen. Amen.
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Ga, Mijn kinderen, en vrees niet! Vertrouw op Mij, jullie geliefde
Vader, die elk van jullie liefdevol geschapen heeft. (God de Vader, 20
februari 2012)

Mijn kind, Gods kinderen zullen in staat zijn hun geloof, hun moed
en hun veiligheid te bewaren gedurende een eventuele oorlog, als zij
het kruistochtgebed van het Zegel van de Levende God blijven bidden.
[…] Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes en bezit veel,
hieraan verbonden, goddelijke krachten. Koester het en wend het aan om
niet enkel jezelf, maar ook jullie familie te beschermen.(Onze Lieve
Vrouw, 17 mei 2012)

Opeens zal aan allen gevraagd worden om het ene-wereldmerkteken van
verbondenheid te aanvaarden. Een verenigde wereld waaraan alle mensen
moeten deelnemen. Het zal jullie geld controleren, jullie toegang tot
voedsel en hoe jullie leven. Voorschriften, veel voorschriften, zullen
ertoe leiden dat jullie gevangenen worden. De sleutel van jullie cel,
die jullie onder hun controle houdt, zal het merkteken van het Beest
zijn. 666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer verborgen,
waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden, evenals
elke vaccinatie. Eenmaal ingeplant, zal dit niet enkel jullie geest en
ziel vergiftigen maar ook jullie lichaam. Want het zal een plaag
veroorzaken, ontworpen om een groot deel van de wereldbevolking uit te
roeien. Jullie mogen het merkteken niet aanvaarden. In plaats daarvan
zal Ik jullie opdragen wat te doen. Velen zullen het merkteken
aanvaarden omdat zij zich weerloos voelen. Het Zegel van de Levende
God, Mijn kruistochtgebed (33), is jullie reddingslijn. Wanneer jullie
Mijn Zegel van Bescherming ontvangen, aan jullie gegeven door Mijn
Eeuwige Vader, zullen jullie het merkteken niet moeten aanvaarden. Er
zal aan jullie niet geraakt worden. Jullie huis zal niet gezien worden,
niet gezocht worden en geen doelwit zijn want het zal onzichtbaar
gemaakt worden voor de ogen van Satans leger. (Jezus Christus, 1 juni 2012)
Mijn arme kinderen van God, hoe weinig weten jullie van de
verschrikkelijke
daden
die
op
het
hoogste
niveau
door
vrijmetselaarssekten tegen Gods kinderen beraamd worden. Jullie zouden
je hun verdorvenheid onmogelijk kunnen voorstellen, maar herken deze
tekenen. Wanneer jullie banken jullie vrijheid, jullie huizen en jullie
vermogen om jullie familie te voeden afnemen, zal dat slechts één
onderdeel van hun plan tegen de mensheid zijn. Jullie zullen slaven
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worden, maar diegenen die Mij en Mijn Leer aanhangen en die Mij trouw
blijven, mogen nooit Mijn barmhartigheid vergeten.
Hoewel deze openbaringen beangstigend kunnen zijn, zijn ze de
Waarheid. Door voorbereid te zijn op deze daden tegen Gods schepping,
zullen jullie door middel van jullie gebeden helpen om veel van het
lijden, dat deze boosaardige sekten jullie zullen toebrengen, te
verzachten. […]
Diegenen onder jullie die Mij vervloeken, door hun wrede afwijzing
van Mij, zullen Mij om genade smeken zodra deze gebeurtenissen zich
voordoen. Wanneer jullie gedwongen worden om te lijden en het teken van
het Beest te aanvaarden, of te sterven, zullen jullie om Mij schreeuwen.
Jullie zullen dan vechten om het Zegel van de Levende God, dat Ik door
Mijn Vader in deze boodschappen aan de wereld geschonken heb, te vinden
– maar tegen dan zal het te laat zijn. Enkel diegenen die het Zegel
aannemen, het in huis hebben of het op zich dragen, zullen beschermd
worden. Enkel diegenen met het Zegel van de Levende God zullen
ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel.(Jezus Christus, 4 april
2013)

Niet één van jullie zal onberoerd blijven door de verdorvenheid van
de Antichrist. Maar als jullie je nu voorbereiden, door het Zegel van
de Levende God aan te nemen en het in huis te hebben, zullen jullie
immuun worden voor het lijden dat hij de wereld zal toebrengen. (Jezus
Christus, 30 augustus 2013)

Als we de woorden in Apokalyps lezen over het Zegel, dan kan men zich
afvragen: hoe weet ik zeker dat ik erbij ben? Dat ik ook beschermd wordt
door dat Zegel? Wie kan mij garanderen dat ook ik onder het getal ben
van de beschermden? Misschien krijgt mijn gelovige buurman wél dat
Zegel, en ik niet? Ben ik wel heilig genoeg? Ben ik wel gelovig genoeg?
Ben ik goed genoeg bezig in Gods ogen?
En het Boek der Waarheid – een zeer groot geschenk aan ons gegeven in
de eindtijd – biedt hét antwoord en dé zekerheid: iedereen die
kruistochtgebed nr. 33 bidt. Het kan maar zo simpel zijn. Dus hoeft er
niemand uitgesloten te worden. Bovendien strekt de bescherming zich
zelfs uit over familieleden die het gebed niet zouden bidden. Wat een
genade!
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Uiteraard moet men dus IETS doen, en dit gebed bidden. De Joden moesten
in de nacht vóór de uittocht ook iets doen om beschermd te worden: de
deurpost besmeren met bloed van een lam. Wie dat niet deed, werd alsnog
getroffen door de wrekende engel. Zo ook met het Zegel van Bescherming.
Het is gratis en voor iedereen, maar men moet gewoon het eenvoudige
gebed bidden.
Sommigen zeggen dat het Vormsel dit zegel zou zijn, maar er zijn reeds
zoveel gevormden martelaar geworden, geëindigd in de goelags in Siberië
of de concentratiekampen in Nazi-Duitsland. Het was dus geen garantie
om niet gevonden te worden door vijandige, totalitaire autoriteiten.
Dit Zegel van bescherming is er speciaal voor deze eindtijd, de tijd
van de Antichrist. Want als God zijn Volk niet beschermt en onzichtbaar
maakt voor de vervolgers, en de Antichrist iedere Christen zou kunnen
uitroeien, tja, dan blijft er niemand meer over om de Kerk van Jezus
Christus te vertegenwoordigen en te bidden om zielen te redden, en
Christus tegemoet te treden bij Zijn Wederkomst.
Natuurlijk, als God zegt het vaccin of het merkteken van het Beest NIET
te nemen, dan moeten wij het niet wél nemen, om dan te zeggen: ‘we
moeten vertrouwen op God’. God kan en zal ons beschermen door het
Zegel, maar dan moeten wij vertrouwen op hem door te doen wat Hij zegt,
en het dus niet te nemen. Dan moeten wij ons in volle vertrouwen aan
Hem overgeven, wetende dat Hij voor ons zal zorgen en zal maken dat wij
niks tekort komen en beschermd worden. Als we het wel nemen, dan
vertrouwen wij niet op God omdat we angst hebben om onze “vrijheden”
te verliezen indien we weigeren het vaccin (en later het merkteken) te
nemen. Zo werkt het dus natuurlijk niet.
Waarom zouden wij twijfelen? Vertrouw op God.
We moeten ook niet wachten op ‘kerkelijke goedkeuring’, want daar is
geen tijd meer voor, en gezien de toestand in de Kerk vandaag, zal die
er wellicht ook nooit komen. Vrijmetselaars en modernisten zullen nooit
een boodschap goedkeuren die hen tegen de borst stuit.
Getuigenissen
Dan kwamen de bijzondere getuigenissen, onder andere van een inwoner
(Gio) van Tacloban, de Filipijnse stad die in 2013 letterlijk werd
weggeveegd door supertyfoon Haiyan met een stormvloed van meer dan 5
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meter. Schepen werden landinwaarts geslingerd, en er vielen ruim 6000
doden en zeer veel gewonden.
Gio vertelde dat het klonk alsof er een airbus 5 meter boven zijn huis
vloog. Het water kwam binnen maar tot op kniehoogte, terwijl het buiten
op manshoogte stond. Zelfs bij de buren was het water tot op nek-hoogte
gekomen. Hij had het Zegel van Bescherming gebeden, maar niet genoeg
vertrouwen gehad toen het water begon binnen te stromen, waardoor hij
op het dak is gekropen en urenlang heeft gezeten in de gietende regen
met voorbijvliegende brokstukken. Hij voelde zich achteraf wat beschaamd
over zijn klein geloof, toen hij weer zijn huis in ging en zag hoe hoog
het water maar gekomen was.
Een ander getuigenis komt eveneens uit de Filipijnen, waar het gedeelte
van het huis van een familie waarin ze vertoefden tijdens een hevige
aardbeving van 7.2 magnitude intact bleef, en zelfs geen barsten
vertoonde, terwijl het achterste deel (waar niemand was) was ingestort.
Buren waren omgekomen onder hun instortend huis, en ook de dorpskerk
van Bohol was met de grond gelijk gemaakt.
Ook uit andere werelddelen zoals Australië zijn er reeds heel wat
getuigenissen. Getuigenis van een vrouw uit Australië, gepubliceerd op
Remnantdisciplesjtm.com:
Ik herinner me de eerste keer dat ik las en leerde over het zegel
van de levende God. Het werd aan de mensheid nagelaten op de
verjaardag van mijn man: 20 februari, dat is ook de
huwelijksverjaardag van mijn ouders. Ik las het gebed op de dag
dat het op de website verscheen. Het gebed is prachtig,
betekenisvol en heeft diepe indruk op me gemaakt, maar ik denk niet
dat ik me realiseerde hoe belangrijk het was, en ik had geen idee
van de kracht ervan. Ik accepteerde het onmiddellijk en streef er
altijd naar om het elke dag te bidden – soms meerdere keren. Later
leerden we meer over het Zegel en zijn beloften – en daarna
begonnen er verhalen binnen te stromen over de verbazingwekkende
bescherming die het Zegel mensen in gevaarlijke situaties heeft
geboden. Het verhaal dat de grootste indruk op me maakte, was het
verhaal over de kruisboog die voor de voeten van de dame landde
toen ze de woorden hoorde van wat ik me alleen maar kan voorstellen
dat het waarschijnlijk een engel was. Lees hier meer over deze
getuigenissen.
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Een paar jaar later, tijdens een gebedsgroep, had mijn moeder voor
iedereen een Scapulier van het Zegel gekocht om te dragen. Hoewel
het niet nodig is om het Zegel te dragen, wordt ons gevraagd het
dagelijks te bidden en het dicht bij ons / op onze persoon te
houden en een Zegel in onze huizen te plaatsen. In plaats van een
kaart in onze zak of portemonnee, maakt het scapulier het
gemakkelijk om er een bij ons te houden. Het is ook een dagelijkse
herinnering aan het feit dat we gemarkeerd zijn voor deze missie
en dat we zowel God vertrouwen als God de Vader danken: voor al
zijn buitengewone gaven en genaden en wonderen die al in deze
missie zijn ontvangen, inclusief de unieke gave van het Zegel van
de levende God. Een gebedsgroepslid gaf me er een en ik hield hem
nonchalant in mijn handen. Na een korte pauze drong hij er bij me
op aan om het ‘aan te doen’! God laat in Zijn Wijsheid de
dwaasheid van ons hart duidelijk worden. Ik herinner me dat ik
dacht: “Maar ik heb het scapulier niet nodig omdat ik het gebed
al bid en de kaart in mijn portemonnee draag.” Maar op zijn
aandringen legde ik het toch over mijn schouders. Meteen voelde ik
een duidelijk, fysiek gevoel van bescherming, alsof iemand groot
me had bedekt: dit had ik niet verwacht!
En nu naar zondag 9 augustus 2020: Het waaide buiten erg hard en
overal in huis staan gombomen. Veel soorten laten regelmatig takken
vallen. Zelfs een relatief klein ogende eucalyptustak, wanneer hij
van de hoogte van een boom crasht, verplettert en vernietigt alles
op zijn pad. Ik had net de lichtgordijnen van een groot raam van 2
meter hoog opengetrokken, uitkijkend over het boslandschap achter
ons, terwijl ik luisterde naar de lichte regen en de nu behoorlijk
gewelddadige huilende wind. Ik bid het Zegel vooral als ik thuis
ben met harde wind, meer dan tijdens onweer, vanwege het gevaar.
Ik bleef bij het raam staan, maar om de een of andere reden deed
ik een stap naar rechts, er vandaan. Ik weet niet of het kwam omdat
ik onbewust niet wilde dat een boom met alle wind door het raam
zou breken. Maar net toen ik dat deed, raakte iets groots en zwaars
met een klap het raam en rolde langs de zijkant van het huis.
“Wauw!” Ik dacht. “Dat was op het nippertje! Ik kan niet geloven
dat het raam niet ingeslagen is en me niet met glas bedekte!” Ik
pakte een lantaarn om te zien hoe groot de boomtak was en waar hij
was geland. Alleen was het geen boomtak; het was onze 3 meter lange
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basketbalring compleet met zware, ronde stalen paal. Het was
omgewaaid, raakte de zijkant van het huis en rolde naar beneden.
Een dag later ging ik samen met mijn man en zoon kijken naar een
privé-auto die te koop stond. De verkoper en ik babbelden terwijl
mijn man en zoon de auto namen voor een proefrit om het blok. De
meneer gaf me een paraplu toen het begon te regenen. Om een of
andere voor mij volstrekt onbekende reden deed ik plotseling een
stap naar voren en iets naar links. Ik stond met mijn rug naar de
weg. Precies op datzelfde moment pakte een windvlaag plotseling op
en blies de gigantische stalen basketbalring van de man om, en hij
kwam recht op me af in de exacte hoek waarin hij mijn hoofd zou
hebben geraakt als ik niet had bewogen. Ik voelde de wind niet en
hoorde niets toen hij viel, totdat er iets langs de buitenkant van
mijn paraplu raasde – op hetzelfde moment dat ik naar voren en
naar links stapte. Ik hoorde het geluid pas toen het de grond
raakte. De man kreeg bijna een hartaanval en keek me geschokt aan.
Zijn hart klopte duidelijk en hij had moeite om zichzelf te
kalmeren, omdat hij besefte hoe dichtbij het was – dat het me
bijna had geraakt en me had gedood! Niet alleen vanwege de kracht
van de impact van de stalen paal, maar ik zou ook rechtstreeks op
de betonnen grond zijn geslagen en waarschijnlijk mijn hoofd open
hebben gespleten. “Ben je oké? Oh mijn God, dat heeft je bijna
vermoord! Weet je zeker dat alles in orde is? ” bleef hij herhalen.
Het vreemdste was hoe ik me voelde. Mijn hart sloeg niet eens een
slag over of versnelde helemaal niet. Ik voelde me de hele tijd
volkomen kalm en vredig … zelfs toen ik me realiseerde wat er was
gebeurd en hoe dichtbij het was geweest. Zonder na te denken
antwoordde ik de man onmiddellijk en zei: “Ja; God beschermt mij.
Ik bid elke dag tot hem om bescherming van mijzelf en mijn gezin.
Je gaat dit niet geloven, maar precies hetzelfde is mij gisteren
overkomen… ” En ik vertelde hem het verhaal. Ik hield de paraplu
nog steeds boven mijn hoofd. Hoe de wind een 3 meter lange stalen
basketbalring op een standaard kon laten vallen terwijl ik mijn
paraplu perfect intact liet, niet gegolfd of binnenstebuiten, is
een ander mysterie! Ik had op dat moment een beetje het gevoel dat
basketbalringen het voor me hebben! Maar bovenal had ik het gevoel
dat God me op mysterieuze wijze had beschermd, vooral in dat tweede
geval. Ik had het gevoel dat ik zonder angst en zonder na te denken
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een kogelregen had kunnen ontwijken – terwijl ik op dat moment
ingekapseld was in die Vrede. Later, na het kopen van de auto,
stuurde de man me een sms om me nogmaals te bedanken. Ik stuurde
hem het Zegel van de levende God terug.
Het niet aannemen van het Zegel
Wie het Zegel niet aanneemt is daarom natuurlijk niet verloren, maar
hij zal opgespoord en gevonden worden door de soldaten van de Antichrist
en de Nieuwe Wereldorde, en gedwongen worden het merkteken aan te nemen
of worden vermoord. Dat zijn dingen die in de toekomst gaan gebeuren,
hoe dan ook. Dit is het eindtijdscenario, zoals opgetekend in het Boek
Apocalyps.
Er zijn protestantse voorgangers in de VS die reeds in droomvisioenen
gezien hebben wat er (met hen) zal gebeuren. Maurice Sklar en David Eels
hadden beiden een visioen over wat voor hen lijkt als VN-troepen in de
VS, die de orde komen terug herstellen na een tijd van chaos en oorlog.
Het visioen van Sklar dateert van 2014, van Eels van 2003.
Eels zag in zijn droomvisioen in 2003 dat waar hij zich ook trachtte te
verbergen, de soldaten van de NWO (naar eigen zeggen precies de VN) hem
hoe dan ook konden vinden, hem oppakten en naar een centrum brachten
waar iedereen gechipt werd. Er stonden zelfs rijen christenen die hij
kende, van zijn kerk, aan te schuiven om het merkteken aan te nemen en
een eed van trouw te zweren aan de grote wereldleider (de Antichrist).
Hijzelf had geen medelijden met die mensen. Hij merkt ook op dat hij
grootgebracht was met de overtuiging dat ze wel gingen ‘opgenomen’
zijn voordat dit alles gebeurt, maar de H. Geest heeft hem van het
tegendeel overtuigd. Zijn focus was op de Heer. Hij werd naar een aparte
kamer geleid, waar hij op een bed werd vastgebonden en onder de
guillotine werd geschoven. Dan eindigde de droom. Wie dus weigerde, werd
zonder genade afgemaakt.
Sklar zag in zijn visioen overal oproerpolitie, precies een soort
soldaten van de VN. Ze waren alleszins niet Amerikaans. Ze drongen zwaar
bewapend de huizen binnen en dwongen mensen mee te komen. Diegenen die
meegingen, werden naar concentratiekampen gebracht, die gemaakt waren
van scholen, bedrijfsgebouwen en warenhuizen. Sommigen die weigerden
mee te gaan werden reeds terplekke neergeschoten. In het
concentratiekamp was er een hologram van de Antichrist die de mensen
zei zich aan hem over te geven.
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De mensen gingen op hun knieën voor dat hologram van de Antichrist en
ontvingen een elektronische tatoeage of chip. In bepaalde werelddelen
was dat op het voorhoofd, elders in de rechterhand. Dan werden ze naar
een kamer gebracht waar er voedsel was, zodat ze konden eten (want er
heerste hongersnood). Maar toen ze weer naar buiten kwamen waren ze als
zombies: ze hadden geen vrije wil meer, maar hadden hun ziel aan de
Antichrist verloren. Christenen die weigerden het merkteken aan te
nemen, werden met een laser gefolterd. De laser ging door het hoofd,
dan door het hart. Vervolgens werd het hoofd eraf gebrand en het lijk
werd tot slot door de zeer krachtige lasers gecremeerd totdat er een
hoopje as overbleef. Dit alles gebeurde in enkele luttele seconden.
Dit waren twee trouwe Christenen die ongetwijfeld gered zullen worden
als het zover is, maar gezien het feit dat ze gevonden werden in hun
visioen, en vervolgens gedood werden, waren ze niet beschermd door Gods
Zegel. Gods Zegel van bescherming moet men dus krijgen, en men kan het
krijgen, door het te vragen door dit simpele gebed.
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