
 
 

U BENT HARTELIJK WELKOM IN DE EVANGELICALENDTIMEMACHINE.COM 

 

God reikt u vandaag in liefde Zijn reddingsboei aan, en openbaart u de volle waarheid! 

Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus zelf, is de Kapitein van de Evangelical EndTime Machine en 

wil dat u op de hoogte bent van wat komen gaat. 

 

God waarschuwt de mens om zich af te keren (= bekeren) van het kwaad, en Hij wil dat niemand 

verloren gaat. 

God gaf daarom Zijn Zoon Jezus Christus als offer en redder voor de mensen. Omdat Hij geen zonde 

had begaan, gaf Hij Zijn leven als verzoenoffer, en betaalde Hij de boette voor uw zonden. Jezus 

Christus is uw Middelaar tussen u en God. Jezus zegt, “Ik ben de weg en de waarheid en het leven”. 

Alleen Hij kan u redden! 

 

In Johannes 3, vers 16 staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 

leven heeft. Deze belofte is vandaag nog steeds geldig. 

 

Gods ware, eenvoudige dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen, zoals God hem noemde, raakte na 

een verkeersongeval in coma, en verbleef 16 jaar in de Hemel, terwijl zijn lichaam doorademde.  

Voor deze profetische taak werd Hij door God aangewezen in de Hemel, en gezalfd door God in de 

tegenwoordigheid van de Bijbelse Profeten. 

Na 16 jaar werd Profeet Benjamin teruggeplaatst, en de Here God genas hem voor de unieke 

profetische bediening die voor hem lag. Begin 2012 is de bediening van de Heer, Yeshua HaMasiach, 

JHWH, Jezus Christus van Nazareth, via Zijn geliefde eenvoudige Profeet in de eindtijd begonnen.  

Zo werden er tot op heden reeds meer dan 3000 boodschappen van God overgeleverd via de bode 

engelen van God, aan Profeet Benjamin Cousijnsen, in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Wanneer men echter niet wilde luisteren en men bleef volharden in zondige wandel, en men 

zich niet wilde veranderen en afkeren van zonden, zoals afgoderij, dan werden de straffen voltrokken. 

En zo hebben vele landen de straffen Gods ondergaan tot nu toe. Dit zijn nog maar de beginweeën, die 

de mens, door ongehoorzaamheid aan de enige ware God, Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus, 

naar zichzelf heeft toegetrokken. 

Hetgeen vandaag de dag als natuurrampen door klimaatverandering wordt bestempeld, zijn Gods 

straffen die van tevoren als waarschuwing voorzegd en ook profetisch aangekondigd waren door Gods 

Profeet van de eindtijd. 

Alles voltrok en voltrekt zich nog steeds exact voor de volle 100%! Dit is overigens niet zo vreemd; 

alle woorden komen immers van de Troon van God zelf af, en Hij, Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus 

Christus, is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid immers dezelfde, en spreekt tot Zijn Profeten 

nog steeds op dezelfde wijze zoals in de Bijbel. 

Hetgeen wordt doorgegeven, is op Bijbels fundament gegrondvest, en met Gods woorden vanuit de 

geschriften wordt iedere boodschap onderbouwd. God is de Auteur van Zijn woord, en aan Hem Zijn 

dus alle rechten voorbehouden. God heeft daarom ook het recht om de mens in deze tijd te informeren 

en te waarschuwen, en profetieën, zowel bekende als onbekende, aan het licht te brengen en bekend 

te maken aan de wereld, nu ontdaan van bedekking, want de grote verdrukking, zo openbaarde de 

Here God, is vanaf 2012 aangebroken! 

 

Via de Evangelicalendtimemachine.com kunt u de boodschappen Gods lezen en beluisteren en 

downloaden. 

Donderdags kunt u via Endtime Live TV videoboodschappen zien, ingesproken door vrijwilligers in 

verschillende talen.  



Ook kunt u luisteren naar Radio EndtimeNews, waar muziek en boodschappen elkaar afwisselen. 

Het E-book ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ wordt wekelijks bijgewerkt met de nieuwste boodschappen; u 

kunt het gratis downloaden. 

Via ‘Video Dutch’ komt u bij de Nederlandstalige videoboodschappen. 

Via de Search balk kunt u op thema zoeken, bijvoorbeeld op: kerst, dieren, eindtijd, vrede, of waar u 

meer over wilt weten. 

 

Tip: Typ in de Search balk eens de volgende woorden, om te ontdekken wat God hierover geopenbaard 

heeft: gebed, Hemel, hel, UFO’s, technologische gevallen engelen, holidays, RFID chip, Rapture, 

Opname, enz. 

 

Jezus Christus wil een relatie en geen religie. 

Hij maakte het mogelijk dat u vergeving kunt ontvangen. 

 

In Efeziërs 1, vers 7 staat: En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de 

overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. 

 

God heeft geopenbaard dat we in de eindtijd leven, en Hij roept de mensen op om niet alleen Hem als 

verlosser te aanvaarden, maar ook klaar te staan voor Zijn Komst, de Rapture. Voordat het ergste 

komt in de wereld haalt Hij Zijn kinderen, de Christenen, thuis. 

De ongelovige Thomassen, die het allemaal beter dachten te weten, zowel gelovigen als ongelovigen 

die Gods woorden en openbaringen aan Profeet Benjamin doorgegeven niet serieus namen en 

verwierpen, verwierpen daarmee ook God. 

 

Jezus Christus wil dat u een relatie met Hem onderhoudt, in plaats van religie. 

God roept de mensen op in deze eindtijd om niet alleen Hem als Verlosser te aanvaarden, maar ook in 

heiligheid te wandelen, zonder afgoderij of zonde, want licht en donker gaat niet samen! 

 

Mensen zullen niet raar opkijken als de gevallen engelen in de nabije toekomst landen, door de snel 

groeiende technologie. 

Ook met films, zoals science fiction movies, raakt men al vertrouwd, en ook raakten velen verslaafd 

aan games, of werden zelfs al overgenomen door de geestelijke wereld van het kwaad. 

 

Bleef u achter na de Rapture - dit is een gebeuren waarbij miljoenen Christenen onder andere 

plotseling wereldwijd spoorloos zullen zijn - en na de wereldramp? Dan is er een laatste kans voor hen 

die achterbleven. 

Voorwaarden zijn om Christus alsnog aan te nemen in uw hart, en in geen enkel geval de onderhuidse 

chip (= het getal van het beest, 666) aan te nemen, of een virtual reality bril op te laten zetten, ook 

als dat betekent dat u niets kunt kopen of verkopen. Doet u dat toch, dan is uw ziel voor eeuwig 

verloren. 

 

Er zullen buitenaardse wezens landen die zichzelf de ‘bezoekers uit de ruimte’ zullen noemen, maar in 

wezen technologische gevallen engelen zijn. 

Dezen zullen liegen en zeggen, “Wij hebben de Christenen, de haters, weggehaald”. Maar in 

werkelijkheid heeft God de Christenen weggehaald! 

Ze komen onder het mom van: de mensheid te willen opbouwen en helpen, maar het draait om 

wereldwijde overname van de mens. De overgebleven Christenen zullen het heel zwaar krijgen. Hou 

vol, zelfs als u het met uw leven moet bekopen. De technologische gevallen engelen zullen mensen in 

kampen uitroeien en tegen elkaar opzetten, zodat zij elkaar gaan bestrijden o.a. Lees de details 

hierover in onze website, en wees gewaarschuwd! 

 

U kunt alleen beschermd worden door de enige kracht, die in het hele universum elke demonische 

macht en kracht overwon, en dat is door de overwinning van Jezus Christus alleen! Halleluja! 

 

Gods zegen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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