
Hier is 'n paar van die Bybelprofesieë wat vervul word. 

Gaan deur die volgende 

1. Die liedere in die tempel sal verdwyn. 

*(Amos 8: 3)* 

2. Die lyke is so talryk dat dit weggegooi word. 

*(Amos 8: 3)* 

3. Die aarde sal bewe *(Amos 8: 8)* 

4. Die feeste en vieringe word hartseer. 

*(Amos 8:10)* 

5. Bitter dae wat voorlê. 

*Amos 8:10* 

6. U sal nie die Woord kan hoor nie. 

*Amos 8:11, 12* 

7. Op daardie dag “sal die lieflike jong vroue en sterk jong mans flou word vanweë 

die dors." 

*Amos 8:13* 

8. Huwelike sal sonder vieringe wees. *(Jeremia 16: 9)* 

9. Mense sal sterf aan dodelike siektes. *(Jeremia 16: 4)* 

10. Hulle sal nie oor hul dooies kan treur nie. Hulle sal nie hul dooies kan begrawe 

nie. *Jeremia 16: 4* 

11. Hulle sal nie na die huis van smart gaan nie. En sal nie simpatie toon nie. 

*(Jeremia 16: 5)* 



12. Groot en klein, oud en jonk sal sterf. Daar sal niemand wees wat hulle 

begrawe nie. 

*(Jeremia 16: 6)* 

13. Dit is verbode om na 'n fees / vieringe te gaan. 

*(Jeremia 16: 8)* 

14. Kom, my volk, gaan binne in u kamers en sluit u deure; verberg u 'n kort tydjie 

totdat die woede verbygaan. *(Jesaja 26:20)* 

15. Die trotsheid van die mense sal verneder word, en die verhewe sal verneder 

word. *(Jesaja 2:11)* 

16. Was u hande sodat hulle nie sterf nie. *(Eksodus 30: 18-21)* 

17. Hou afstand as u simptome het. Bedek mond en vermy kontak *(Levitikus 13: 

4,5,46 Masker)* 

18. Wie siek is, moet 7 tot 14 dae in hul tent bly *(Levitikus 13: 4-5, Kwarantyn)* 

Dink u dat u 'n gebed tot ons hemelse Vader kan rig en dit aan 5 kontakte kan 

oordra? 

Dit is 'n waaksaamheid vir kankerpasiënte en Covi19. As u dit nie kan slaag nie, 

laat my weet om nie die waaksaamheid te sny nie. 

Dankie. 

 

YAHVAHSHUA, deur U kosbaarste bloed wat deur die hele wêreld reis, en alle dele 

van slegte vloeistowwe van siektes skoonmaak, veral hierdie pandemie wat die 

hele mensdom tref.* 

YAHVAH in hierdie Heilige oomblik, in hierdie Heilige plek en in hierdie Heilige 

uur, in U Allerheiligste Naam, U Naam wat bo alle name is. Die inwoners van die 

hele wêreld bid in gebed en vra U om medelye. 



YAHVAHSHUA, ons smeek u nederig om die storms en die dodelike siekte wat die 

hele wêreld so beskadig het, te kalmeer! 

Deur u hartseer medelye, 

Ontferm U oor ons en die hele wêreld. 
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